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ELŐSZÓ 

 

Dolgozatomban az eperjesi és a kassai magyar értelmiség 1918 utáni közösségi stratégiáit 

vizsgálom. Közösségi stratégián az első világháborút lezáró békeszerződések következtében 

kisebbségi helyzetbe került magyar értelmiségi elit helyi és országos közösségi formákba 

(politikai pártok, egyesületek, irodalmi körök stb.) történő szerveződését értem. 

Vizsgálódásomat két személyiség, a nyíregyházi születésű, de karrierjét Eperjesen befutó 

Gömöry János (1869–1966) és az Aranyidán született, kassai Sziklay Ferenc (1883–1943) 

példáján végzem el. Célom életrajzuk 1918 utáni szakaszának újraértelmezése és 

tevékenységük megfelelő elhelyezése a kor társadalmi valóságában.  

A témaválasztás egyik oka az volt, hogy a korszakkal foglalkozó feldolgozások nagy része 

leegyszerűsítő képet nyújt az 1918 után létrejött magyar kisebbségi csoportok új államokban 

szerzett mindennapi tapasztalatairól és a városi közösségek egyedi stratégiáiról. Eperjes és 

Kassa két világháború közötti magyar elitjének társadalomtörténete, néhány korszakra 

vonatkozó munkát leszámítva, szinte még teljesen feltáratlan.1 Gömöry János és Sziklay 

Ferenc hagyatékának szisztematikus feldolgozása eddig szintén váratott magára, pedig 

mindketten fontos véleményformáló szerepkörrel bírtak a vizsgált társadalmi csoporton belül, 

nemcsak Eperjesen és Kassán, hanem a tágabb értelemben vett csehszlovákiai magyar 

értelmiség körében is. Ráadásul életrajzuk megfelelő történelmi kontextusba helyezése is 

elmaradt, hiszen a Szépirodalmi Könyvkiadó 1964-ben Gömöry emlékiratának csupán 

cenzúrázott változatát adta ki.2 Sziklay Ferenc emlékezetét pedig fiának, Sziklay Lászlónak 

2003-ban megjelent memoárja száműzte a családi emlékezet szubjektív és leegyszerűsítő, sőt 

gyakran ideologikus értelmezési keretei közé.3 Ezek nyomán ma mindkettőjükről számtalan 

                                                           
1 A legfontosabbak közül lásd Botka Ferenc: Kassai munkás 1907–1937. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1969.; 

Gyüre Lajos: Kassai napló 1918–1929. Bratislava, Madách Könyvkiadó, 1986.; Filep Tamás Gusztáv: Maléter 

István és balítéletek. In: Filep Tamás Gusztáv: A hagyomány felemelt tőre. Válogatott és új esszék, tanulmányok 

az 1918–1945 közötti (cseh)szlovákiai magyar kultúráról. Budapest, Gondolat Kiadói Kör, 2003. 25–118.; Filep 

Tamás Gusztáv: Gömöry-fragmentumok. In: Filep Tamás Gusztáv: A hagyomány felemelt tőre. Válogatott és új 

esszék, tanulmányok az 1918–1945 közötti (cseh)szlovákiai magyar kultúráról. Budapest, Gondolat Kiadói Kör, 

2003. 119–150.; Ablonczy Balázs: Virtuális Sáros. 1820–1940. Nemzetiségközi kapcsolatok az emlékiratok 

tükrében. Pro Minoritate, 2001/3. 126–140.; Zeman László: Gymnasiologia. Az eperjesi Kollégium és 

áthagyományozódásai. Fórum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum Könyvkiadó, Somorja–Dunaszerdahely, 

2003.; Kovács Éva: Felemás asszimiláció: a kassai zsidóság a két világháború között, 1918–1938. Fórum 

Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum Könyvkiadó, Somorja–Dunaszerdahely, 2004.; Ďurkovská, Mária: 

Maďari v Košiciach v kontexte sčítaní obyvateľstva v rokoch 1921 a 1930. In: Gabzdilová, Soňa – Simon Attila 

(Szerk.): Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu. Komárno, Univerzita J. 

Selyeho, 2014. 36–52. 
2 Gömöry János: Emlékeim egy letűnt világról. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1964. 
3 Sziklay László: Egy kassai polgár emlékei. Levelek Lidihez. Pozsony, Kalligram Kiadó, 2003. 
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félreértés, dezinformáció vagy elavult értelmezés kering a szakirodalmi munkákban, melyek 

felülvizsgálata és szükség esetén cáfolata e munka egyik elsődleges célja.  

Két olyan személyiségnek a kisebbségi életszakaszát kívánom tehát részben feltárni, részben 

újraértelmezni, akik bizonyos tekintetben a csehszlovákiai magyar pártokhoz kötődő 

értelmiségi elit két típusát testesítik meg. Az evangélikus és szabadkőműves Gömöry János a 

liberális politikát hirdető Magyar Nemzeti Párt (a továbbiakban MNP) tagja volt, míg a magát 

a keresztény nemzeti jobboldalhoz soroló, katolikus (bár evangélikus felesége miatt 

reverzálist adó és a katolikus egyházból évtizedekig kiközösített) Sziklay Ferenc pedig inkább 

az Országos Keresztényszocialista Párthoz (a továbbiakban OKP) kötődött, ugyanakkor az ő 

viszonya a politikával sokkal inkább konfliktusokkal terhelt ahhoz, hogy egyértelműen 

elhelyezhessük a kor pártpolitikai palettáján. Gömöry a történelmi Magyarország egyik neves 

evangélikus iskolájának, az eperjesi Kollégiumnak a tanáraként működött. Sziklay a katolikus 

premontrei rend által fenntartott gimnázium diákja volt. Két különböző közegből érkezve 

lettek egyazon kisebbségi közösség kulturális vezető személyiségei. Két egymástól eltérő, – 

pártpolitikához nem feltétlenül köthető – világnézeti érdekcsoportot képviselve működtek az 

1920-as években, két városban, 1931-től pedig már mindketten Kassán, ahol egymást 

váltották a Kazinczy Társaság főtitkári posztján. 1936 júniusától az Egyesült Magyar Párt 

égisze alatt folytatták tevékenységüket, s Kassán élték meg az 1938-as államfordulatot is. Két 

világháború közötti tevékenységük egyúttal két közösségépítő modellt, egyfelől a progresszív, 

modernizációt és haladást szorgalmazó plurális, részben a szabadkőműves páholyok köré 

szerveződő, másfelől a pozíciók őrzésére törekvő keresztényszociális, a római katolikus 

egyház szervezeti és ideológiai alapjaira épülő, örökségesítő és nemzetiesítő világképet jelenít 

meg, melyek a kommunista mozgalom mellett 1938-ig a csehszlovákiai magyar elit egyik 

leghatékonyabb társadalomszervező modelljének számítottak. 

Természetesen ez a két felvázolt kategória már önmagában is kissé leegyszerűsítő, sokszor 

csak a dolgozat strukturálása szempontjából lesz jelentősége. Arra azonban kellően rávilágít, 

hogy a vizsgálat középpontjába állított, tágabb értelemben vett csehszlovákiai magyar 

értelmiségen belül valójában jóval több világnézeti árnyalat, elképzelés képviselte magát és a 

nemzeti közösségről való felfogás is sokfélébb volt annál, mint ahogy azt az 1945–1989 

közötti szakirodalom sugallta az államszocialista korszak ideológiai követelményeinek 

megfelelően. 

A vizsgálat tárgyát Gömöryn és Sziklayn keresztül egyúttal arra a városi értelmiségre 

szűkítem le, amely nagyrészt az ellenzéki magyar pártok politikájához állt a legközelebb, 

adott esetben e pártok tevékenységében aktív szerepet vállalt. A dolgozat terjedelmi korlátok 
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miatt nem vállalkozik a magát magyarnak valló szociáldemokrata és kommunista értelmiség, 

illetve a MNP-n kívül eső aktivista magyarok közösségi stratégiáinak bemutatására. Tárgyalja 

viszont a városi pártok politikáját, mivel Gömöry János szűkebb kollegiális körének ez volt az 

egyik jellemző (politikai) megnyilvánulási közege. 

Trianon meghatározó módon formálta át az egykori „felvidéki”, a két világháború között már 

leginkább csak „szlovenszkóiként” emlegetett magyar értelmiség közösség- és nemzetképét. 

Ezért érdemes ezt az összetett folyamatot konkrét példákon keresztül, személyes életutak 

feldolgozása révén is végigkövetni. A kitűzött célokból fakadóan a dolgozat módszertanilag a 

biográfia- és a helytörténetírás egyes elemeinek az ötvözésére tesz kísérletet. Mindközben a 

két személyiséget körülvevő kisebbségi társadalom kialakulásának a folyamata érdekel. 

Gömöry János és Sziklay Ferenc két világháború közötti tevékenységének feltárásakor két 

kérdéscsoportra igyekszem válaszokat keresni. Mivel mindketten hatással voltak a körülöttük 

lévő mikrotársadalom életére, a dolgozatban egyrészt vizsgálni fogom, hogy miként épült fel 

saját befogadó közegük, az eperjesi és kassai magyar városi értelmiség. Mi jellemezte a 

tevékenységüket befolyásoló pártok politikáját, városi egyesületeik 1918 utáni közösségi 

stratégiáit? Kik tartoztak szűkebb kollegiális és baráti körükhöz? Egyáltalán milyen ideológiai 

csoportokból tevődött össze az általuk is képviselt eperjesi és kassai magyar értelmiségi 

réteg?  

1918 utáni a Budapesttől való elszakadással, Prágának mint új fővárosnak és Pozsonynak 

mint egyfajta új regionális központnak a megjelenésével a vizsgált társadalmi csoport 

szemtanúja és részese volt egy új közösség, a csehszlovákiai magyarság kialakulási 

folyamatának, Magyarország és a kisebbségi társadalom szétfejlődésének, úgy hogy közben 

szembe kellett néznie a regionális közösségi hagyományok hiányával és a városi közösségek 

egyedi kulturális sajátosságaival. Ezért a dolgozat utolsó fejezete arra is választ keres, hogy 

milyen viták során, miként formálódott a „szlovenszkói magyar értelmiség”, milyen 

elképzelések és tervek ütköztek egymással, s milyen szerepe volt Gömörynek és Sziklaynak a 

csehszlovákiai magyar közélet kialakításában?  

A dolgozat három nagyobb forrástípusra épít. Az elsődleges cél Gömöry János (1869–1966)4 

és Sziklay Ferenc (1883–1943)5 személyi fondjának a feldolgozása volt. Emellett egyéb 

szlovákiai és magyarországi levéltári forrásokat, továbbá a korabeli magyar és szlovák nyelvű 

sajtót használtam fel a dolgozat megírásához. Igyekeztem szisztematikusan feltárni a korabeli 

                                                           
4 Evangélikus Országos Levéltár (a továbbiakban EOL), Gömöry János hagyatéka.  
5 Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban OSZK), Kézirattár (a továbbiakban: K), fond 158 Sziklay 

Ferenc hagyatéka (a továbbiakban: fond 158), 1–30. doboz.  
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eperjesi és kassai magyar kisebbségre vonatkozó állami és városi fenntartású szervek iratait. 

Átnéztem a Kassai Rendőrigazgatóság (Policajné riaditeľstvo v Košiciach 1920–1938), a 

Prágai Rendőrigazgatósághoz rendelt Hírszerzési Központ Kassai Fiókintézetének 

(Spravodajská ústredňá pri Policajnom riaditeľstve v Prahe, odbočka v Košiciach 1923–

1938), az 1923–1927 között működő Kassai Zsupa (Košická župa 1923–1928) és az Eperjesi 

Rendőrkomisszariátus (Policajný komisariát v Prešove 1923–1933) szlovák, cseh, gyakran 

kevert „csehszlovák“ nyelven készült dokumentumait. Munkámat segítette a Szlovák 

Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Intézetének néhány olyan kiadványa, amely 

ennek az anyagnak egy részét már megjelentette, vagy részben ezek alapján foglalkozott a 

kisebbségi magyar pártélettel.6 

A csehszlovák rendőrségi szervek folyamatosan figyelemmel kísérték a magyar kisebbség 

politikai és társadalmi életét.7 Tudomásuk volt a pártok és az egyesületek belső életének 

fejleményeiről. Figyeltették a napi sajtót Csehszlovákiában és Magyarországon egyaránt, 

pontos információkkal rendelkeztek a magyar kisebbségi politika és Magyarország 

kapcsolatairól, konkrét esetekről jelentettek havi, sőt heti rendszerességgel. Mindezek okán 

ma megfelelő forráskritikával viszonylag pontos képet rajzolhatunk a korabeli Eperjes és 

Kassa közéletéről ezeknek a dokumentumoknak a segítségével.  

Ezenkívül kutattam a két város hivatali anyagát (Mestský úrad Košice 1923–1938, Mestský 

úrad v Prešove 1923–1945, Okresný úrad Prešov 1923–45), a városi magyar egyesületek 

fennmaradt dokumentumait és az eperjesi evangélikus Kollégium fondjának 1918 utáni 

anyagát is (fond Kolégium východného dištriktu ev. a. v. cirkvi na Slovensku v Prešove 

1549–1954). Használtam továbbá Fischer-Colbrie Ágost, Kassa 1907 és 1925 közötti 

püspökének, egyúttal az OKP egyik fő ideológusának személyi hagyatékát, melyet a Kassai 

Érseki Levéltár (Arcidiecézny archív v Košiciach) őriz, az MNL OL K28-as és K64-es 

fondját, valamint Szüllő Géza az Országos Széchényi Könyvtárban található irathagyatékát is. 

                                                           
6 Csala Kornélia (Szerk.): Reorganizácia literárneho, spoločenského a vedeckého života maďarskej menšiny 

počas I. Československej republiky v zrkadle dokumentov – A magyar irodalmi, társadalmi és tudományos élet 

újjászerveződése az I. Csehszlovák Köztársaság idején dokumentumok tükrében. Košice–Kassa, 

Spoločenskovedný ústav SAV – Kassai Polgári Klub, 2007.; Ďurkovská, Mária – Gabzdilová, Soňa – Olejník, 

Milan (Szerk.): Maďarské politické strany (Krajinská kresťansko-socialistická strana, Maďarská národná 

strana) na Slovensku v rokoch 1929–1936. Dokumenty. Košice, Spoločenskovedný ústav SAV, 2012.; Olejník, 

Milan: Politické a spoločenské aktivity maďarskej minority v prizme štátnych orgánov a dobovej slovenskej tlače 

(1918 – 1929). Košice, Spoločenskovedný ústav SAV, 2011. 
7 A csehszlovák rendőrség működéséről részletesebben lásd. Olejník, Milan: Odraz politických, kultúrnych a 

spoločenských aktivít minority (v prvom decéniu ČSR) v dokumentoch fondov Štátneho archívu v Košiciach. In: 

Šutaj, Štefan (Szerk.): Košice a dejiny – dejiny Košíc. Košice, FF Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

2011. 101–112. 
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Bár az ekkor elterjedt rádiózás viszonylag rövid idő alatt forradalmasította 

a tömegkommunkációt, a nagyrészt pártszimpátia alapján álló sajtó még fontos 

véleményformáló szereppel bírt és ma megkerülhetetlen forrást jelent az 

akkori csehszlovákiai magyar értelmiség tevékenységének, gondolkodásának a 

rekonstruálásához. Ezért nagyban támaszkodtam a korabeli magyar és szlovák nyelvű lapokra 

is. 

A dolgozatban a tematikai rendezőelv dominál. A bevezető fejezetben kerül sor a 

historiográfiai áttekintésre, valamint a módszertani kérdések és a fogalmi keretek tisztázására. 

A második rész a városi magyar értelmiség politikai, a harmadik a kulturális önszerveződési 

stratégiáit vizsgálja. Ebben a két fejezetben mindenekelőtt Gömöry János és Sziklay Ferenc 

politikai, illetve kulturális intézményrendszerének a feltárására tevődik a hangsúly, ezzel 

kettejük közösségen belüli pozíciójának a kijelölése a fő cél. Ugyanakkor itt nemcsak 

pártjaiknak és egyesületeiknek a bemutatására, hanem Gömöry 1918 utáni tanári 

tevékenységének, Sziklay Kultúrreferátusának, valamint a részben általuk szervezett 

közösségi ünnepeknek is szentelek egy fejezetet. 

Ezenkívül egy önálló rész foglalkozik a magyar értelmiség közösségépítési kísérleteivel, 

illetve a két személyiség közösségképével. Itt egyrészt a kassai Kazinczy Társaság és a 

Szentiváni Kúriák törekvéseivel foglalkozom, illetve a részben ehhez kapcsolódva Sziklay 

fontosabb vitáit is igyekszem rekonstruálni. Mindezek mentén a dolgozat – az összegzéssel 

együtt – öt fejezetre tagolódik.  

Egy sokak által kedvelt, és a saját szakmai fejlődésem szempontjából is meghatározó 

történész gondolatát szeretném kölcsönvenni a történetíráshoz való viszonyulásom 

meghatározásához: „A történelem arra tesz kísérletet, hogy jobban megértsen valamit – 

valamit, ami mozgásban van” – jegyezte meg Marc Bloch.8 A dolgozat megírásakor és a 

benne szereplő személyek megértéséhez abból a közhelyből indultam ki, hogy a világ, s benne 

a különféle alapon szerveződő közösségek nem feketék vagy fehérek, így a szövegben 

felbukkanó eperjesi és kassai magyarok, szlovákok, zsidók, csehek és mások sem oszthatók 

fel kizárólag bűnösökre és ártatlanokra, jókra és rosszakra. Még akkor sem, ha minden 

bizonyára voltak köztük jobbak és rosszabbak.  

 

 

 

                                                           
8 Bloch Marc: A történész mestersége. Budapest, Osiris Kiadó, 1996. 16. 
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I. HISTORIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS, MÓDSZERTANI ÉS FOGALMI KERETEK 

 

1. Az életrajz társadalomtörténeti keretei 

A portré mindig is közkedvelt műfajnak számított a csehszlovákiai magyar irodalommal vagy 

művelődéstörténettel foglalkozó munkákban. Már Kemény Gábor Így tűnt el egy gondolat 

című irodalomtörténeti összefoglalója is kiemelt néhány jellegzetesebb alkotói pályát, például 

Győry Dezső, Mécs László vagy Darkó István munkásságát.9 Később Csanda Sándor és 

Fonód Zoltán is arcképeken, irodalmi csoportokon – már-már kollektív biográfiákon – 

keresztül rajzolta meg a csehszlovákiai magyar irodalmi élet 1918 és 1945 közötti korszakát – 

bár mindez módszertanilag kevésbé volt megalapozott és sokszor túlzott ideologikus 

megközelítéssel társult.10 Hozzájuk hasonlóan Szalatnai Rezső és Turczel Lajos esszéisztikus 

stílusú írásaiban is gyakran választotta a portré műfaját.11 

A nagyrészt irodalmi portrék általában publicisztikai műfajokból, recenziókból, 

ismeretterjesztő írásokból, olykor könyvek előszavából fejlődtek ki,12 így volt ez 

csehszlovákiai magyar vonatkozásban is. Az 1989 előtti szakirodalomban egyértelműen 

kiemelkedett a baloldali Fábry Zoltán alakja, kinek írásait sorozatban jelentették meg, s 

akinek a második világháború előtti csehszlovákiai magyar társadalomról alkotott képe a 

korszakról szóló munkákban egyfajta viszonyítási ponttá vált.13 Az elmúlt huszonöt évben 

további portrékötetek, életutakat feltáró tanulmányok jelentek meg főként Tóth László, Filep 

Tamás Gusztáv, G. Kovács László és mások tollából, illetve szerkesztésében.14 Ezeknek a 

                                                           
9 Kemény Gábor: Így tűnt el egy gondolat. A felvidéki magyar irodalom története 1918–1938. Budapest, 

MEPFHOSZ Könyvkiadó, 1940.  
10 Csanda Sándor: A csehszlovákiai magyar irodalom szocialista hagyományai. In: Botka Ferenc et al: Magyarok 

Csehszlovákiában: tanulmányok és visszaemlékezések. Bratislava, Epocha, 1969. 351–420.; Csanda Sándor: 

Első nemzedék: a csehszlovákiai magyar irodalom keletkezése és fejlődése. Bratislava–Budapest, Tatran–

Szépirodalmi Kiadó, 1968.; Fonód Zoltán: Üzenet: a csehszlovákiai magyar irodalom 1918–1945. Budapest, 

Akadémiai Kiadó, 1993.  
11 Szalatnai Rezső: Arcképek, háttérben hegyekkel: esszék és emlékezések. Esszék és emlékezések. Budapest, 

Szépirodalmi Könyvkiadó, 1969.; Turczel Lajos: Tanulmányok és emlékezések. Tanulmányok két háború közti 

irodalmunkról és kulturális életünkről. Bratislava, Madách-Posonium, 1987.; Turczel Lajos: Arcképek és 

emlékezések. Pozsony, Madách-Posonium, 1997. 
12 Az esszéportré műfajáról legutóbb lásd. Rózsafalvi Zsuzsanna: A portré alakvariaánsai Schöplin életművében. 

Ráció Kiadó, Budapest, 2013. 29. 
13 Fábry Zoltán összegyűjtött írásai. Válogatta és összeáll. Fonód Zoltán. Bratislava–Budapest, Madách-

Posonium, 1980–2001. 1–12. kötet. 
14 Tóth László: Elfeledett évek. Esszék, cikkek, interjúk. Pozsony, Kalligram, 1993.; Szvatkó Pál: A változás 

élménye. Válogatott írások. Szerk. Filep Tamás Gusztáv, G. Kovács László. Pozsony, Kalligram, 1994.; Lásd 

még Peéry Rezső: A végzet bábjátéka avagy Peremmagyarok az idő sodrában. Szerk. Filep Tamás Gusztáv – 

Tóth László. Pozsony, Kalligram, 1994.; Filep Tamás Gusztáv (Szerk.): Az ellenzék feladata. Törköly József 

színterei. Gömöri-Kishont Múzeum Egyesület, Rimaszombat, 2012.; Filep Tamás Gusztáv – Molnár Imre – 

Szendrei Zsuzsanna (Szerk.): Esterházy Lujza: Sorskérdések margójára. Tanulmányok, cikkek, dokumentumok. 

Budapest, Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány, 2014. 
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munkáknak a nagy része azonban, – az Esterházy-monográfiát leszámítva15 – elsősorban egy-

egy személyiség életművének bemutatására, fontosabb írásainak a kiadására szorítkozott, nem 

törekedett levéltári források bevonására és az adott személy mikroközösségének, az életpálya 

társadalomtörténeti kereteinek a bemutatására – ahogyan egyébként az 1989 előtti biográfiák 

sem.  

A biográfia műfaja és módszertana már évtizedek óta foglalkoztatja a történészeket. Nagy 

részük egyetért abban, hogy az életrajzírás nem ad túl nagy teret a problémaközpontú 

megközelítéseknek.16 A biográfia inkább szolgálja a rekonstrukciót és az elbeszélést, mint az 

interpretációt vagy a problémafelvetést.17 Nemcsak a források hiánya, hanem a módszertani 

megközelítések merevsége is jelentheti egy biográfia megírásának az akadályait. Giovanni 

Levi óta tudjuk, hogy az életrajz legnagyobb torzításai éppen abból fakadnak, hogy 

„történészként egyfajta korlátozott és anakronisztikus racionalitásnak engedelmeskedő 

történelmi szereplőket képzelünk el”, ezáltal rendezett kronológiát és koherens személyiséget 

erőltetünk elképzelt társadalmi modellekbe.18 Pierre Bourdieu egyenesen „életrajzi illúziónak” 

nevezi egy életpálya kronologikus elbeszélési módját, a minden életrajzi mozzanatra kitérő 

biográfiát.19 Ez a dolgozat sem törekedhet tehát valamiféle totális életrajz elkészítésére, sem 

Gömöry János, sem Sziklay Ferenc esetében. 

Egy életrajz összeállítása során ugyanakkor előtérbe kerülhet az egyén társadalmi környezete 

is. Lucien Febvre, aki eleve a problémaorientált történetírást preferálta, már egy 1950-es 

években megjelent munkájában az adott korszak és társadalmi miliő egyénre gyakorolt hatását 

emelte ki,20 majd lényegében ebből a gondolatból kiindulva értelmezte a 16. század 

Franciaországában élő átlagember valláshoz való viszonyát François Rabelais, humanista 

íróról szóló munkájában.21 Giovanni Levi később az életrajzok tipologizálásakor maga is 

megkülönböztette azt a biográfiát, amelyben a kontextus nagyobb hangsúlyt kap. Ehhez a 

módszerhez szerinte főként akkor szoktak folyamodni, amikor alapvető életrajzi információk 

                                                           
15 Molnár Imre: Esterházy János élete és mártírhalála. Budapest, Méry Ratio, 2010. 
16 Lásd például Kövér György: A biográfia nehézségei. Aetas, 2002/3. 245–262.; Demmel József: A szlovák 

nemzet születése. Ľudovít Štúr és a szlovák társadalom a 19. századi Magyarországon. Pozsony, Kalligram, 

2011, 19–24.; Kšinan, Michal: Jedinec v spoločnosti. Úvaha o biografickom prístupe na príklade M. R. 

Štefánika. Forum Historiae, 2010/4. 1–14. 
17 Gueniffey, Patrice: A biográfia a megújuló politikatörténetben. Aetas, 2003/3. 136–149. 
18 Levi, Giovanni: Az életrajzírás használatáról. 82. Korall, 2000/2. 81–92. 
19 Bourdieu, Pierre: Az életrajzi illúzió. In Uő: A gyakorlati észjárás. A társadalmi cselekvés elméletéről. 

Budapest, Napvilág Kiadó, 2002. 68–77. 
20 Febvre, Lucien: Combats pour l’Historie. Paris: Librairie Armand Colin, 1992. (Első kiadás 1952), 249.  
21 Febvre, Lucien: Le problème de l’incroyance au 16e siècle. La religion de Rabelais. Paris: Éditions Albin 

Michel, 1947. Az interneten elérhető: 

http://classiques.uqac.ca/classiques/febvre_lucien/probleme_incroyance_16e/incroyance_16e.html (Letöltve: 

2014. október 8.) 

http://classiques.uqac.ca/classiques/febvre_lucien/probleme_incroyance_16e/incroyance_16e.html
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hiányoznak, vagy ha a társadalmi háttér rekonstrukciója által kívánjuk érthetővé tenni egy 

személy cselekedeteit.22 

Ebben a dolgozatban az életrajzi közeg, vagyis a városi miliő és a kisebbségi közösség 

kialakulásának bemutatás kettős célt szolgál. Egyrészt Gömöry János és Sziklay Ferenc 

tevékenységét segít visszahelyezni saját korába, másrészt éppen az ő példájukon keresztül 

próbálok a két városi közösség, valamint a „szlovenszkói magyar értelmiség” belső 

viszonyainak az alakulására következtetni. Az életutak amúgy sem csak egyediségükben 

érdekesek, hanem szélesebb történeti, politikai kontextusokat reprezentálnak, segítenek 

megérteni, hogy miként működtek egyes társadalmi rendszerek vagy kisebb közösségek.23 

Hasonló álláspontot képvisel K. Horváth Zsolt is, aki az életrajz megkerülhetetlen forrásának 

tartja „az ént övező politikai, kulturális, társadalmi, esztétikai, egymást »átitató« 

kontextusokat”.24 Kövér György ezen a gondolaton továbbhaladva az individualitás és a 

kollektívum viszonyának problémájára is rámutat: „Mi is a biográfiai probléma? Kiről szól az 

életrajz? A típusról (típusokról) s az(oka)t megjelenítő személyről, avagy a csoport (osztály) 

hálójába vetett (bele- vagy kifelé kapaszkodó) egyénről?” – teszi fel a kérdést.25 De a 

társadalmi környezetnek tulajdonított szerep hangsúlyozása köszön vissza Demmel József 

Štúr-monográfiájában is, ahol a szerző nem a szlovák nemzeti kánon Štúr-képéből, hanem a 

19. századi szlovák értelmiségi társadalmi környezetének mikrotörténeti feltárása révén 

igyekszik megérteni Ľudovít Štúr döntéseit, életpályájának egyes fordulópontjait.26 Ezért sem 

véletlen, hogy a téma szakirodalma sokszor egyszerre foglalkozik életrajz- és 

mikrotörténetírással,27 hiszen a kontextus feltárásához ez a módszertan tűnik az egyik 

legcélravezetőbbnek. 

R. Várkonyi Ágnes egyik utolsó, Esterházy Pálról szóló tanulmányában találóan jegyzi meg: 

„A történeti biográfia mindenkori alapvető követelménye, hogy arányosság legyen a kor 

története és a között, ami az egyén elidegeníthetetlen sajátja, hajlama, tehetsége, 

                                                           
22 Levi, Giovanni: Az életrajzírás… i.m. 86–87. 
23 Jakab Albert Zsolt – Keszeg Anna – Keszeg Vilmos (Szerk.): Emberek, életpályák, élettörténetek. Kolozsvár, 

Kriza János Néprajzi Társaság, 2007. 8. 
24 K. Horváth Zsolt: Az életrajzi térről. 158. Korall, 2011/12. 154–176.  
25 Kövér György: A biográfia… i.m. 36.; Kövér György: Biográfia és társadalomtörténet. Budapest, Osiris 

Kiadó, 2014. 17–39. 
26 Demmel József: A szlovák nemzet… i.m.; Legújabb kötete is többé-kevésbé hasonló módszertant követ: 

Demmel József: Pánszlávok a kastélyban. Justh József és a szlovák nyelvű magyar nemesség elfeledett története. 

Pozsony, Kalligram, 2014. 
27 Erről legújabban lásd. Renders, Hans – de Haan, Binne (Szerk.): Theoretical Discussions of Biography. 

Approaches from History, Microhistory and Life Writing. Lewiston, NY, Edwin Mellen 2013. 
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személyisége.”28 Gömöry János és Sziklay Ferenc individuális életpályájára döntő befolyást 

gyakorolt az 1918-ban bekövetkező politikai átalakulás, a történelmi Magyarország 

megszűnése és Csehszlovákia létrejötte. Mindketten ahhoz az idősebb generációhoz tartoztak, 

amelynek az államfordulat, a kisebbségbe kerülés vált meghatározó (negatív) élményévé, 

ellentétben a fiatalabb generációval, mely már Csehszlovákiában szocializálódott, itt járta ki 

iskoláit és többé-kevésbé természetesnek vette a csehszlovák környezetet.29 Az idősebb 

generáció számára az új társadalmi keretekhez való alkalmazkodás, a kisebbségi közegben 

való mozgástér fokozatos kialakítása vált kulcskérdéssé, annak minden politikai, gazdasági 

vagy éppen személyes vonatkozásával. 

Gömöry és Sziklay valóban új állam polgáraivá váltak, teljesen új politikai rendszer, új 

közigazgatás épült köréjük, például új adózási szabályok vonatkoztak rájuk 1918 után. Fel 

kell tenni azonban a kérdést, hogy mennyiben alakult át ténylegesen saját mikrokörnyezetük, 

amelyben közösségi szerepeiket 1918 után is gyakorolták? Valóban teljes újrakezdésként kell 

a kisebbségi életszakasz kezdetére tekinteni? Mennyiben jelent valódi törést a történelmi 

Magyarország megszűnése a két életpálya szempontjából? Ezzel párhuzamosan azt is érdemes 

figyelembe venni, hogy mindkettőjük világnézeti beállítottsága, nemzetről vagy a közösségről 

való gondolkodásuk, de kapcsolati hálójuk is jóval az 1918 előtti korszakban gyökeredzett. 

Életrajzuk megírásánál ezért nem szorítható háttérbe 1918 előtti tevékenységük sem – ahogy 

arra Filep Tamás Gusztáv már több kisebbségi életút kapcsán figyelmeztetett.30 Történetük 

tehát semmiképpen sem 1918-ban kezdődik.  

A kisebbségi helyzetbe került eperjesi és kassai magyarok politikai és társadalmi mozgástere, 

pártjaik, egyesületeik, újságjaik nem a semmiből alakultak ki. Ezért abból a feltevésből 

indulok ki, hogy a városi értelmiség helyi szintű közösségi stratégiái nem változtak meg 

gyökeresen az államfordulat következtében, hanem kontinuusak voltak az 1918 előtti lokális 

világgal. Sőt, az értelmiség új, kisebbségi pozíciója révén, mely merőben új kihívást jelentett 

számára, bizonyos szempontból még nagyobb jelentőségűnek érzékelte saját, 

közösségépítésben betöltött szerepét, mint korábban. Noha a magyar értelmiségi ember 

állampolitikai keretei merőben mások lettek, a két személyiség magyar nemzeti identitása 

                                                           
28 R. Várkonyi Ágnes: Személyiség és politika. Esterházy Pál biográfiája mint interdiszciplináris kihívás. 11. In: 

Ács Pál (Szerk.): Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás. Egy 17. századi arisztokrata-életpálya a politika és a 

művészet határvidékén. Budapest, Reciti, 2015. 11–48. 
29 Erről legutóbb lásd. Bajcsi Ildikó: A kisebbségi magyar elitek szerveződése és az ifjúsági mozgalmak a két 

világháború közötti Csehszlovákiában. (Vázlat a kisebbségtörténet generációs és biográfiai interpretációs 

lehetőségeiről). In: Človek a spoločnosť, 2014/4. 16–32.  
30 Lásd például Filep Tamás Gusztáv: Etatizmus és karitász. Adalék Fischer-Colbrie Ágost és a szlovákok 

kapcsolatához. 9. In: Uő: A humanist voksa. Írások a csehszlovákiai magyar kisebbség történetének köréből. 

Pozsony, Kalligram Kiadó, 2007. 9–18. 
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nem alakult ált gyökeresen. Ugyanakkor 1918 után a közösségi tevékenységben már 

egyszerre nyilvánult meg a városi és a kisebbségi elithez való tartozás tudata, valamint a kettő 

összeegyeztethetőségének dilemmája. Jelen dolgozat ezért Gömöry és Sziklay első 

világháború utáni életútját e két egymástól elválaszthatatlan társadalomtörténeti keretben 

igyekszik elhelyezni. A helytörténeti megközelítést abból a feltételezésből kiindulva 

helyezem előtérbe, hogy a város volt az a közeg, amellyel a vizsgált magyar értelmiség – a 

magyar nemzetállami keretekből való kiesést követően – 1918 után leginkább azonosulni 

tudott, amely bizonyos tekintetben felértékelődött számára, s amelyen keresztül integrálódni 

próbált a nagyobb, tulajdonképpen a nemzetet „helyettesítő” kisebbségi társadalomba is. 

A helytörténetírás, vagyis egy adott hely, egy város vagy falu múltjának a feldolgozása mára a 

társadalomtudományok egyik elfogadott ágává nőtte ki magát. „A lokális történelmek 

létrejötte a 18. századtól követhető nyomon, összefüggésben van a társadalmi emlékezet és a 

múlt demokratizálódásával és patrimonizálódásával, a modern individuális és közösségi 

identitások születésével.”31 A helytörténetírás módszertanával kapcsolatban szokás 

hangsúlyozni, hogy egy lokális világ elemzése jó alapul szolgálhat az átfogó 

társadalomtörténet-írás számára is. Sőt, a kisebbségkutatásban sem új keletű a helyi 

társadalmakban végbe menő folyamatok és a hatalom viszonyának vizsgálata, vagyis a 

kisebbségi társadalmak működésének kifejezetten helytörténeti megközelítése.32 Az ilyen 

jellegű vizsgálódások kitűzött célja az, hogy a kisközösségek működése egyszer belépjen egy 

összefoglaló diskurzusba, a hely története integrálhatóvá váljon a makrotörténeti 

folyamatokba.33 Mindeközben persze nem sikkadhat el a város mint önálló univerzum 

egyedisége sem.34  

A lokális történelmeknek természetesen megvannak a maguk korlátai, hiszen nem lehet rajtuk 

keresztül megmagyarázni például a párhuzamos nemzetépítő politikák gyökerét,35 de a 

                                                           
31 Keszeg Vilmos: Lokális történelmek. In: http://lexikon.adatbank.ro/tematikus/szocikk.php?id=10 (Letöltve: 

2014. november 25.) 
32 Lásd például Eiler Ferenc: Németek, helyi társadalom és hatalom: Harta 1920–1989. Budapest, Argumentum, 

2011. 
33 Benda Gyula: A helytörténetírás feladatai. 11. Lejegyezte Oláh Irén – Oláh Sándor. Korall 21–22. (2005: 2. 

sz.) 5–11.; Mályusz Elemér: A helytörténeti kutató feladatai. Századok 57–58. (1923–24). 535–566.; Vö. 

Horváth Gergely Krisztián: A helytörténettől a társadalomtörténetig. Létünk 2007/1. 96–109.; Ehhez lásd. Gyáni 

Gábor: A várostörténet újabb dilemmái. In: Vonyó József (Szerk.): Várostörténet, helytörténet. Elmélet és 

módszertan. Pécs, 2003. 19–28.; Gyáni Gábor: Új utak a magyarországi várostörténet-írásban. In: Czoch Gábor 

– Kocsis Aranka – Tóth Árpád (Szerk.): Fejezetek Pozsony történetéből magyar és szlovák szemmel. Pozsony, 

Kalligram, 2005. 33–46.; Bárth János: Helytörténetírás és helyismereti monográfiaszerkesztés. 86. In: Létünk, 

2011/2. 81–93. 
34 Bácskai Vera: A várostörténet újabb dilemmái. 15. In: Vonyó József (Szerk.): Várostörténet, helytörténet. 

Elmélet és módszertan. Pécs, 2003. 13–18.   
35 Jeremy King: Budweisers into Czechs and Germans. A Local History of Bohemian Politics, 1848–1948. 

Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2002. 11. 

http://lexikon.adatbank.ro/tematikus/szocikk.php?id=10
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kisebbségi csoportok helyzetét befolyásoló nagyhatalmi politikát sem, s félrevezető volna 

Gömöry és Sziklay életútját is kizárólag ebbe a keretbe szorítani. A csehszlovákiai magyar 

kisebbséget a kortárs magyar kisebbségtörténeti szakirodalom „kényszerkisebbségként” 

definiálja – a Versailles-i békeszerződések nyomán létrejött többi (romániai, jugoszláviai) 

magyar kisebbséghez hasonlóan –, hiszen a kisebbségi állapot kialakulása a közösség 

tagjainak akarata ellenére történt meg.36 Ennek nyomán maga az eperjesi és kassai magyar 

értelmiség, legalábbis a két személyiség által képviselt kisebbségi társadalom is egy 1918 után 

létrejött politikai kényszerközösség volt, melynek tagjai adott esetben nem is tudtak 

egymásról a világháború előtti időszakban. Jelen dolgozat ennek az új (kisebbségi) 

közösségnek a kialakulását mutatja be tehát egy eperjesi és egy kassai személyiség 

életszakaszán keresztül. Plutharkosz párhuzamos, görög és római életrajzainak mintájára 

azonban itt sem a két személy tulajdonságai hasonlóak, hanem a saját közösségükben betöltött 

helyük és szerepük.37 Ezért ebben a munkában sem elsősorban az összehasonlításra tevődik a 

fő hangsúly, hanem két személyiség társadalomban betöltött szerepének megértése, s rajtuk 

keresztül két világképnek, tehát társadalomképnek a csehszlovákiai magyar önszerveződésben 

játszott szerepének a feltárása a cél. 

 

2. A társadalomtörténeti keretek historiográfiája 

A mai Szlovákia területe a történelmi Magyarország egyik legurbanizáltabb régiójának 

számított, ahol a városi kultúra fejlődését az oszmán hódítás is érintetlenül hagyta. Ez lehet az 

egyik oka annak, hogy az egykori felső-magyarországi városhálózat közép- és kora újkorral, 

illetve 19. századi urbanisztikával foglalkozó kutatók tucatjainak az érdeklődésére tart 

számot, s hogy a városkutatás az 1945 utáni szlovák történetíráson belül is kiemelt helyet 

foglal el.38 Eperjes és Kassa szakirodalma is igencsak sokrétű. Két világháború közötti 

társadalomtörténetükkel azonban meglepően kevés munka foglalkozott eddig. 

Már 1965-ben megjelent Eperjes kétkötetes városmonográfiája, mely azonban a kor ideológiai 

preferenciáinak megfelelően Csehszlovákia Kommunista Pártjának nézőpontjából tárgyalta az 

1918 utáni korszak helyi történéseit.39 Az ezzel párhuzamba állítható kassai várostörténet 

                                                           
36 Szarka László: Kisebbségi léthelyzetek – közösségi alternatívák. Az etnikai csoportok helye a kelet-közép-

európai nemzetállamokban. Budapest, Lucidus Kiadó, 2004. 114.; Bárdi Nándor – Fedinec Csilla – Szarka 

László (Szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó – MTA 

Kisebbségkutató Intézet, 2008. 10. 
37 Lásd. Plutharkosz: Párhuzamos életrajzok. ford. Máthé Elek. Budapest, Magyar Helikon, 1978. 
38 Čičaj, Viliam: A szlovákiai várostörténeti kutatás állapota és problémái. In. Vonyó József (Szerk.): 

Várostörténet, helytörténet. Elmélet és módszertan. Pécs, Pécs Története Alapítvány, 2003. 69–78. 
39 Chmelárová, Mária – Pažur, Štefan: Spoločenský a politický vývoj v rokoch 1918–1945. In: Sedlák, Imrich 

(Szerk.): Dejiny Prešova II. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo, 1965, 146–184. 
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biografikus megjelenítése, amely egyfajta kollektív emlékezeti formaként is felfogható,40 

azonban a mai napig nem készült el.  

Eperjes 1918 utáni helytörténete gazdag szlovák nyelvű szakirodalommal rendelkezik, 

elsősorban az Eperjesi Egyetem Történelem Tanszékén vagy az Eperjesi Állami Könyvtárban 

zajló kutatásoknak köszönhetően. Tanulmánykötetek, portrék és esettanulmányok mutatják be 

a kor szlovák iskoláit, a szlovák nyelvű sajtóéletet, a városban működő keresztény egyházak 

történetét,41 bár érthetetlen, hogy mennyire nincsen kiaknázva a két világháború közötti 

eperjesi társadalomra vonatkozó nagy mennyiségű helyi levéltári anyag. Az Eperjesre 

vonatkozó szakirodalmi repertoár eleve meglehetősen etnocentrikus (szlovák) 

megközelítésben vizsgálja a város korabeli politika- és intézménytörténetét. S néhány leíró, 

adatközlő zsidósággal foglalkozó munka kivételével42 tudomást sem vesz arról, hogy Eperjes 

polgársága ekkor még nyelvileg és etnikailag heterogén, megosztott kultúrájú társadalmat 

képezett, egymással párhuzamosan működő társadalomszervezői modellek léteztek, továbbá a 

városnak ekkor még magyar lakossága és magyar politikai élete, például több alkalommal 

magyar polgármestere is volt. 

A helyi magyar közösség 1918 utáni társadalmi életének Filep Tamás Gusztáv Maléter István- 

és Gömöry János-portréja,43 illetve Ablonczy Balázs és Zeman László egyes munkái 

szolgáltatnak adalékot.44 Irodalomtörténeti szempontból pedig figyelemre méltó 

kezdeményezés volt a Dobsony Erzsébet és Sturm László által szerkesztett Eperjesi tükör 

című szöveggyűjtemény és Patrik Derfiňák néhány eperjesi közéleti személyiségről szóló 

írása is.45 

                                                           
40 Gyáni Gábor: A várostörténet újabb dilemmái. 25. In: Vonyó József (szerk): Várostörténet, helytörténet. 

Elmélet és módszertan. Pécs, Pécs Története Alapítvány, 2003. 19–28. 
41 Švorc, Peter (Szerk.): Veľka doba a jej dôsledky. Prešov v 20. rokoch 20. storočia. Prešov, Universum, 2012.; 

Marcela Domenová. (Szerk.): Z dejín mesta Prešova a jeho obyvateľov (osobnosti – udalosti – pamiatky). 

Prešov, Štatná vedecká knižnica v Prešove, 2012.; Ján Džujko munkái a szlovák nyelvű sajtótól, például: Uő: 

Prehľad po slovensky písaných novín a časopisov vychádzajúcich na východnom Slovensku v rokoch 1919–1938. 

In: Annales historici Presovienses, 2008. 138–154. 
42 Kónya Peter: Dejiny Židov na východnom Slovensku v kontexte celoeurópskeho vývinu. Prešov, Metodické 

centrum, 1997.; Lahav Yehuda: „Novy svet” starého sveta. Acta Judaica Slovaca, 2007/1. 38–42.; Švorc, Peter – 

Derfiňák, Patrik: Východné Slovensko a Židia v medzivojnovom období. Prešov, Universum, 2014. 
43 Filep Tamás Gusztáv: Maléter István... i.m.; Filep Tamás Gusztáv: Gömöry-fragmentumok... i.m. 
44 Ablonczy Balázs: Virtuális Sáros. 1820–1940. Nemzetiségközi kapcsolatok az emlékiratok tükrében. Pro 

Minoritate 10. (2001: 3. sz.) 126–140.; Zeman László: Gymnasiologia... i.m. 
45 Sturm László – Dobsony Erzsébet (Szerk.): Eperjesi tükör. Prešov, Vydavateľstvo prešovskej univerzity 

v Prešove, 2013.; Derfiňák, Patrik: Žigmund Stark – Propagátor elektrifikácie Východného Slovenska a 

spoločnej európskej meny. In: Kónya Peter (szerk.): Židia pred a za Karpatmi v priebehu stáročí. Prešov, 

Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013. 202–195.; Derfiňák, Patrik: Karol Florián a jeho miesto v dejinách 

Prešova a prešovského školstva. In: Vasiľová, Darina (Szerk.): Osobnosti prešovského školstva v historickom 

kontexte 17. – prvej polovice 20. storočia. Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004. 154–159.; Derfiňák, 

Patrik: Karol Flórián. In: Pekár, Martin – Derfiňák, Patrik – Lysák, Ladislav, Domenová, Marcela (Szerk.): 

Osobnosti Šariša I. Prešov, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2009. 63–66. 
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Kassa 1918–1938 közötti helytörténetének feldolgozottsága sem éppen kielégítő.46 

Városmonográfia hiányában különféle színvonalú esettanulmányok, kronológiák, tematikus 

bibliográfiák és életrajzok segítenek tájékozódni az Európa első, uralkodó által adományozott 

címeres levelével büszkélkedhető Kassa 19. és 20. századi társadalomtörténetében. Ráadásul a 

két világháború közötti korszakot Mária Mihóková, sem Michal Potemra az 1980-as és 1990-

es években kiadott bibliográfiái sem érintik.47 Sokat elárul Kassa 1918 utáni fejlődésének 

kutatásáról, hogy a Kassa Európa Kulturális Fővárosa 2013-as projekt alkalmára rendezett 

nemzetközi konferencia tanulmánykötetében is jóformán csak Štefan Šutaj képviselte a 20. 

századi történelmet Košice at the and of the Second World War című tanulmányával.48 Sőt, a 

fáradhatatlan kassai lokálpatrióta könyvtáros, Štefan Eliáš Kassa-kronológiája sem jutott el az 

1918 utáni időszakig.49 

A szlovák nyelvű szakirodalom néhány esettanulmányban foglalkozik a város szlovák 

egyesületeivel, Hlinka Szlovák Néppártjának helyi szervezetével, a kassai cseh tanárok 

működésével vagy a szlovák sajtóval.50 Akárcsak az Eperjes-szakirodalom esetében, a 

korabeli Kassáról szóló, kevéssé elemző, inkább leíró munkában sincsenek feltéve azok a 

                                                           
46 Várostörténeti monográfia hiányában lásd. Kolivošková, Elena (Szerk.): Dejiny mesta Košice. Predbežný súpis 

lietaratúry. Košice, Verejná knižnica Jána Bocatia so sídlom v Košiciach, 1996.; Šutaj, Štefan (Szerk.): Kľúče k 

dejinám Košíc. Dejepisná čítanka. Košice–Prešov, Universum, 2009. 
47 Mihókova, Mária (Szerk.): Politický život v Košiciach v rokoch 1901–1918, I–III. Košice, Štátna vedecká 

knižnica v Košiciach, 1979.; Mihókova, Mária (Szerk.): Stredné školstvo v Košiciach v rokoch 1848–1918. 

Košice, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 1981; Mihókova, Mária (Szerk.): Hudobný život v Košiciach 

v rokoch 1848–1918: tematická bibliografia I–II. Košice, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 1981.; 

Mihókova, Mária (Szerk.): Hospodársky život v Košiciach v rokoch 1848–1918. Košice, Štátna vedecká knižnica 

v Košiciach, 1984.; Mihókova, Mária (Szerk.): Výtvarný život a výstavba Košíc v rokoch 1848–1918. Košice, 

Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 1986.; Mihókova, Mária (Szerk.): Robotnícké odborové a sociálne hnutie v 

Košiciach v rokoch 1901–1918, I–II. Košice, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 1984–1985.; Mihókova, 

Mária (Szerk.): Vedecká, kultúrna a osvetová práca v Košiciach v rokoch 1848–1918. I–II. Košice, Štátna 

vedecká knižnica v Košiciach, 1991.; Potemra, Michal (Szerk.): Kultúrny život v Košiciach v rokoch 1938–

1945: tematická bibliografia, I–III. Košice, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 1984–1985.; Potemra, Michal 

(Szerk.): Politický a hospodársky život v Košiciach v rokoch 1938–1945, I–II. Košice, Štátna vedecká knižnica 

v Košiciach, 1985–1986.; Potemra, Michal (Szerk.): Kultúrny život v Košiciach v rokoch 1938–1945: tematická 

bibliografia, I–II. Košice, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 1986.   
48 Šutaj, Štefan: Košice at the end of the Second World War – the political and social centre of Czechoslovakia.  

In: Hajduová, Mária – Bartoš, Martin (Szerk.): Košice in the Coordinates of European History. Košice, The City 

of Košice – The Košice City Archives, 2013. 383–395.; Ha nem vesszük ide Xavier Galmiche írását, amely 

William Ritter svájci utazó Kassa-képét elemzi, de magával a várossal kevésbé foglalkozik. Vö. Galmiche, 

Xavier: Košice through eyes of William Ritter – a Swiss lover of Slovak cities. In: Uott. 343 – 356. 
49 Lásd a sorozat harmadik kötetét: Eliáš, Štefán (Szerk.): Dejiny Košíc v datách. 3. diel/B, Novovek 1711–1849. 

Košice, Typopress, 2014. 
50 Kárpáty, Vojtech: K niektorým aspektom slovensko-maďarského spolužitia prvej polovici 20. storočia 

v Košiciach. In: Šutajová, Jana – Ďurkovská, Mária (Szerk.): Maďarská menšina na Slovensku v procesoch 

transformácia po roku 1989 (Identita a politika II). Prešov, Universum, 2008. 146–157.; Rastislav Kiseľ: Pohľad 

na činnosť Slovenskej ľudovej strany v Košiciach a okolí v kontexte komuniálnych volieb v roku 1923. Historica 

Carpatica 2011/41–42. 63–114.; Škulecová, Ivana: Slovenské spolky v Košiciach v prvej polovici 20. Storočí. In: 

Šutaj, Štefan (Szerk.): Košice a dejiny... i.m.; Regináčová, Nikola – Bojková, Alžbeta (Szerk.): Historické 

medzníky vo vývoji Košíc v 20. storočí. Košice, UPJŠ, FF, 2013.; Legújabban lásd. Šutaj, Štefan – 

Dzurikaninová, Nikoleta (Szerk.): Štruktúry a fragmenty v historickom vývojí Košíc. Košice, UPJŠ, 2014. 
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jelen dolgozat szempontjából kulcsfontosságú kérdések, hogy miként szerveződött Kassa 

multietnikus társadalma, s az egyes etnikai, vallási, politikai csoportok milyen viszonyban 

álltak egymással. Ezek után talán az sem meglepő, hogy a város 1938–1945 közötti 

időszakának társadalomtörténete sincsen feltárva, sőt ezt egyfajta „interregnumként” tartják 

számon még a legújabb szlovák munkákban is.51 Üdítő kivételként Simon Attila egy 

könyvfejezetét kell megemlíteni, amelyben a szerző Kassa 1938 előtti fejlődését is érinti.52 

A témában természetesen megkerülhetetlen Kovács Éva a maga nemében úttörő jellegű 

vállalkozása a két világháború közötti kassai zsidóságról,53 amely azonban az én 

megközelítésemhez képest sokkal merevebben és mechanikusabban viszonyult a korabeli 

társadalom közösségi stratégiáinak az alakulásához. Kovács ugyanis szinte kizárólag a 

statisztikai adatok alapján, s ami fontosabb a város egyes etnikumai közti viszony behatóbb 

feltárásának a megkerülésével igyekezett következtetéseket levonni a korabeli zsidóság 

identitásválasztási stratégiáiról, ezért munkája jelentőségét nem érdemes eltúlozni. Igaz, tette 

mindezt akkor, amikor még szinte alapkutatások sem léteztek a témára vonatkozólag. S mivel 

a korabeli Kassa kapcsán ez az egyetlen két világháború közötti társadalomtörténeti, 

pontosabban szociológiai elemzés, a dolgozatban magam is többször reflektálok Kovács 

eredményeire, melyek főként a politikai magatartás vizsgálatánál számomra is fontos 

kiindulópontul szolgáltak. Ugyanígy hiba volna figyelmen kívül hagyni Soňa Gabzdilová 

kassai magyar iskolákról szóló tanulmányát,54 Csala Kornélia népszerűsítő kiadványait,55 

Jozef Kirst és Michal Potemra városi közigazgatást feldolgozó munkáját,56 továbbá a 2014-

ben napvilágot látott Kassaiak Lexikonját,57 amely rengeteg új adattal gazdagította a két 

világháború közötti Kassa szegényes helytörténeti irodalmát. 

Mindemellett meggyőződésem, hogy az 1918 utáni csehszlovák Kassa társadalmi és szellemi 

életének megértéséhez fontos adalékul szolgál például az avantgárd, baloldali alkotói csoport, 

a kassai modernek vagy Oelschläger Lajos építész munkásságát bemutató művészettörténeti 
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Vydavateľstvo EQUILIBRA, 2014.  
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monográfia is,58 amelyek sokoldalúan közelítik meg a városi társadalom ideológiai, nyelvi és 

etnikai heterogenitásának művészetekben és építészetben való lecsapódását. Sőt, néhány 

olyan szemléletében elavult, bár a korszak Kassájának kutatásakor megkerülhetetlen 

kiadványról sem érdemes megfeledkezni, amelyek a korabeli magyar sajtót vagy a 

kommunista mozgalom történetét igyekeztek feltárni.59 

Jelen dolgozat szempontjából meghatározó Kassa-irodalomnak és saját kutatásom 

szempontjából is viszonyítási pontnak tartom Czoch Gábor, Kőmíves Tibor, Juliane Brandt és 

Frank Henschl a hosszú 19. század társadalom- és várostörténeti aspektusait vizsgáló 

elemzéseit,60 melyekben Kassa minden nyelvén (németül, magyarul, szlovák és latinul) olvasó 

kutatók módszertani megalapozottsággal és nemzeti prekoncepciók nélkül igyekeztek a város 

etnikailag és nyelvileg folyamatosan változó jellegét megragadni. Mellettük nemrég Ondrej 

Ficeri vágott bele Kassa etnikai képének mélyreható vizsgálatába, s elsőként mutatott rá arra, 

hogy Kassa szlovák köztudatban elfoglalt helye sokáig meglehetősen bizonytalan volt, hiszen 

1918 előtt maguk a szlovák értelmiségiek is lemondtak arról, hogy a várost a szlovákság 

központjaként tartsák számon.61  

Eperjes és Kassa várostörténeti szakirodalma mellett természetesen nem mondhatok le 

azoknak a historiográfiai előzményeknek az érintéséről sem, amelyek nélkül kutatási 

eredményeimet nem tudtam volna elhelyezni a csehszlovákiai magyar közösség történetének 

szélesebb kontextusában. Az első Csehszlovák Köztársaság politika- és társadalomtörténete 

mára népszerű kutatási téma lett a közép-európai és az angolszász tudományos életben. Az 

elmúlt években nemcsak szlovákiai és magyarországi kutatóműhelyek ontják magukból a 

korszakra vonatkozó új eredményeket és vetnek fel új megközelítéseket, hanem a nyugati 

szakirodalom is kezd kritikusabban viszonyulni Prága centralista politikájának a kérdéséhez.62 

A téma angol, német és cseh nyelvű szakirodalma ugyanakkor kevéssé foglalkozik a magyar 
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Spiegelugen. 2013/1. 52–67. 
61 Ondrej Ficeri: Etnický obraz Košíc v slovenskej historiografii od jej počiatkov do roku 1918. Mesto a dejiny 

2014/1. 94–113. 
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kisebbség történetével,63 s a főbb hangsúly a szudétanémetek helyzetére tevődik vagy 

általában a jogtörténeti megközelítésre dominál.64 

A csehszlovákiai magyar kisebbség 1918 és 1938 közötti politikai és gazdasági 

önszerveződését feltáró alapkutatások beindulása főként magyar kutatók érdeme. Itt első 

helyen kell megemlíteni Angyal Béla, Gaucsík István, Simon Attila monográfiáit, valamint 

Filep Tamás Gusztáv vagy Tóth László munkásságát.65 Nem kevésbé fontosak az 

irodalomtörténeti és összefoglaló jelleggel készült lexikonok sem.66 Persze tévedés volna azt 

állítani, hogy nem jelentek meg már 1989 előtt is olyan, főként a kisebbség irodalmi és 

kulturális életét feldolgozó munkák, amelyek a kor ideológiai elvárásaihoz képest viszonylag 

korrekten ábrázolták a korszak szereplőit és tevékenységüket. Ide sorolható mindenekelőtt 

Turczel Lajos 1967-ben megjelent Két kor mezsgyéjén című monográfiája, amely 

tulajdonképpen újralegitimálta a két világháború közötti jobboldali-polgári értelmiségek 

tevékenységének a kutatását.67  

Összességében a mai szlovákiai magyar kisebbség történetével foglalkozó kutatásokban a 

hangsúlyok elsősorban az 1945 utáni jogfosztások feltárására tevődtek. A két világháború 

közötti lokális világok kutatása néhány éve kezdődött el részben a pozsonyi várostörténeti 

kutatások keretén belül, részben a Szlovákiában egyre népszerűbb város- és községtörténeti 

monográfiáknak köszönhetően, melyek mára egy hullámzó színvonalú, módszertani vagy 

tudományos szempontból sokszor értékelhetetlen helytörténeti szakirodalmat termeltek ki.  

 

3. Gömöry János 

3.1. Életrajz 

Gömöry János 1869. május 12-én született Nyíregyházán. Az eperjesi evangélikus Kollégium 

főgimnáziumában érettségizett. Eredetileg papi pályára készült, ezért Eperjesen elvégezte a 

teológiát, s 1893-ban megszerezte teológusi oklevelét.68 Csak ezután ment a Kolozsvári 
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Egyetem bölcsészkarára tanulni.69 1897-ben az eperjesi Kollégium főgimnáziumának 

történelem tanára lett, 1903-ban pedig az intézmény igazgatója, mely tisztségét 1928 júniusáig 

viselte. 1904-ben vette feleségül Fenyvessy Irént. Főtitkára, majd 1918 októberében rövid 

időre elnöke lett az 1907-ben alakult Országos Evangélikus Tanáregyesületnek.70 Az első 

világháború alatt részt vett a Sárosvármegyei Vöröskereszt munkájában, az eperjesi 

választmány és fiók titkári feladatait látta el. Több évig elnökölt az eperjesi Széchenyi Kör 

irodalmi osztályának élén, de más egyesületek munkájában is aktívan részt vett. Tagja volt 

például a Thököly Imre nevét viselő eperjesi szabadkőműves páholynak,71 s nem utolsó 

sorban az 1918 előtti eperjesi városi képviselő-testületnek is.72 

Az 1918–19-es államfordulat után az evangélikus Kollégium gimnáziumának utolsó magyar 

tannyelvű osztályaiban tanított, s emellett részt vett az eperjesi magyar kulturális életben. 

1931-ben nyugdíjba helyezték és ez év végén Kassára költözött,73 mert a feleségének ott volt 

lakása.74 Megfelelő forrás hiányában nehéz pontosan megállapítani, hogy mikor kapcsolódott 

be aktívan a magyar ellenzéki pártok tevékenységébe. Visszaemlékezésében azt állította, hogy 

az MNP tagja volt, tehát már valószínűleg a pártegyesülés, azaz 1936 júniusa előtt. 1932 

februárja és a 1936 májusa között a Kazinczy Társaság főtitkári feladatait látta el, 1938 elején 

pedig az egyesület elnöke lett. 1936 áprilisában iktatták be a kassai magyar–német 

evangélikus egyház felügyelői tisztségébe.75 1936 májusában a Szlovenszkói Magyar 

Evangélikus Szövetség társelnökévé választották Szent-Ivány József mellé.76 1936 után az 

Egyesült Magyar Pártban vállalt tisztséget.77 1938 és 1945 között, amikor Kassa újra 

Magyarország része lett, reprezentatív elnöki és alelnöki funkciókat töltött be a város 

egyesületi életében. 

A második világháború után Gömöryt népbíróság elé állították, s 1947-ben telepítették át a 

magyarországi Sóskútra. Rendszeresen levelezett Csehszlovákiában élő vagy Magyarországra 
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került barátaival (például Mohr Gedeonnal, Forgách Gézával, Éder Elzával vagy Úr 

Györggyel) és volt eperjesi diákjaival is tartotta a kapcsolatot. Élete utolsó éveit a 

pesthidegkúti Nyugdíjas Pedagógusok Otthonában töltötte. Itt hunyt el 1966. május 7-én, 

május 13-án temették el a Farkasréti temetőben.78 

 

3.2. Gömöry János emlékezete 

Gömöry János emlékezetét 1945 után elsősorban Szalatnai Rezső tartotta életben, aki Gömöry 

személyiségének pedagógusi oldalát domborította ki. Műveiben megemlékezett a 

Magyarországra telepített Gömöryről, akit haláláig évente meglátogatott.79 „…Ő nem 

művészettörténész, nem költő és Ady nagyváradi barátja, nem pesti krónikás, nem századok 

időjárásának feljegyzője, nem nyelvtudós és nem levéltáros, mint élő és gyermeki örömünkre 

ma is író és publikáló kortársai, hanem pedagógus, egy régi gimnázium régi igazgatója s 

történelemtanára.”80  

Gömöry eperjesi éveivel a szlovák szakirodalom is foglalkozott az evangélikus Kollégium 

történetét feldolgozó munkákban, melyek jó pedagógusként és toleráns személyiségként 

jellemzik.81 Jozef Repčák eperjesi könyvtáros 1966-ban Gömöry kissé hiányos bibliográfiáját 

is kiadta.82 Az 1990-es években Tóth László szentelt egy-egy rövidebb esszét Gömöry 1945 

utáni életének,83 sőt néhány Eperjesről szóló írását legújabban ismét kiadták.84 

A róla szóló munkák közül is kiemelkedik Filep Tamás Gusztávé, amely elsőként hívta fel a 

figyelmet arra, hogy Gömöry 1964-ben kiadott Emlékeim egy letűnt világról című 

visszaemlékezése85 az eredeti kéziratnak csupán átszerkesztett, csonkított változata. Részben a 

korabeli ideológiai követelmények, részben a szerkesztői megjegyzések révén Gömöry 

                                                           
78 EOL, Gömöry János hagyatéka, Emlékeim egy letűnt világról. Apóka példány. [Eredeti kézirat]. Benne 

gyászjelentés. 
79 Szalatnai Rezső: Gömöry János: egy magatartás példája. In: Uő: Arcképek háttérben… i.m. 336–351.; 

Szalatnai Rezső: Gömöry Jánosnál. In: Uő: Két hazában egy igazsággal. Budapest, Magvető Kiadó, 1982. 406-

408. 
80 Szalatnai Rezső: Gömöry János. 5. In: Gömöry János: Emlékeim… i.m. 5–20.; Ugyanez megjelent: Szalatnai 

Rezső: Gömöry János: egy magatartás… i.m. 336.  
81 Bokes, František: Rozvoj vyššieho školstva na Slovensku v 17–19. storočí. 66. In: Sedlák, Imrich (Serk.): 

Prešovské kolégium v slovenských dejinách. Košice, Východoslovenské vydavatel'stvo, 1967. 7–67.; Személyét 

itt is említik: Lazar, Ervín – Žilka, Július (Szerk.): Pamätnica prešovského Kolégia 1667–1967. Prešov, Mestský 

národný výbor, 1967. 105. 
82 Repčák, Jozef: Ján Gömöry: 1869–1966: personálna bibliografia. Prešov, Štátna vedecká knižnica, 1966. 
83 Tóth László: „Maradok az, aki voltam…” (Gömöry János). In: Tóth László: Elfeledett évek… i.m. 24–33. 
84 Fabiny Tibor – Nemessányi Lászlóné (Szerk.): Gömöry János: Eperjes és az Evangélikus Kollégium története. 

Budapest, Evangélikus Országos Múzeum, 1994.; Gömöry János: Eperjes. In: Kiss Gy. Csaba (Szerk.): 

Szlovenszkói városképek: Kassa, Érsekújvár, Eperjes, Losonc, Lőcse. Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 2002. 

89–126.; Gömöry János: Eperjes. Eperjes magyarságsa és keletkezése. In: Dobsonyi Erzsébet – Sturm László 

(Szerk.): Eperjesi magyar tükör. Prešov, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013. 10–43. 
85 Gömöry János: Emlékeim… i.m.; Ehhez lásd EOL, Gömöry János hagyatéka, Emlékeim egy letűnt világról. 

Apóka példány. [Eredeti kézirat]. 



22 
 

kézirata körülbelül a felére csökkent, s a kihagyott szavak, mondatok, bekezdések, olykor 

teljes oldalak és szövegmódosítások nagymértékben átértelmezték nemcsak a csehszlovákiai 

magyar kisebbségi kontextust, hanem Gömöry közösségben betöltött szerepét is.86  

Ma már az eredeti kézirat és hagyaték ismeretében tudjuk, hogy a kihagyások, a 

szöveggondozás mikéntje részben Szalatnai Rezső műve volt, akinek egyébként érdeme, hogy 

korábban sikerült meggyőznie Gömöryt, vesse papírra visszaemlékezéseit.87 Szalatnai egy 

1962-es levelében nemcsak fölajánlotta Gömörynek, hogy előszót ír az emlékirathoz, de 

konkrét javaslatokat is fűzött a szöveghez: „A kéziraton van némi javítanivaló. Nem lényeges 

dolgok, de mégis akad egy kis gyom. Annyi javítandó, amennyit – példaként – az első oldalon 

már elvégeztem. Ha ezt megnézed, láthatod miről van szó. Néhány stilisztikai apróság, egy-

egy felesleges jelző, egy-egy ismétlés, némi helyesírási dolog. Jónak találnám ezt az egész 

kézirat végleges letisztázása előtt elvégezni.”88 Nem kell tehát grafológusnak lenni ahhoz, 

hogy a Gömöry-kézirat megjegyzésein ne Szalatnai kézírását fedezzük fel. Ez persze mit sem 

von le Szalatnai azon érdeméből, hogy szorgalmazta és támogatta a kézirat megjelentetését. A 

nagyobb szövegkihagyások pedig egyáltalán nem biztos, hogy az ő nevéhez fűződnek. 

Mivel Filep Tamás Gusztáv egy ízben már pontról pontra rámutatott azokra a szövegrészekre, 

amelyek kihagyásra, átírásra kerültek,89 ezért ezek tételes bemutatásától, valamint a két 

szöveg filológiai összevetésétől itt most eltekintek. „Jellemző módon azok a részek, ahol a 

patriarkális világ vagy a konzervativizmus és az egyház pozitívumait sorolja a szerző 

kimaradtak, ugyanezek negatívumai viszont hiánytalanul ott vannak a könyvben” – foglalta 

össze Filep.90 

Persze néhány jellegzetesebb példán keresztül érdemes röviden kitérni arra, hogy a két 

világháború közötti Csehszlovákiát és a kisebbségi közéletet taglaló fejezetekben milyen 

módosításokra, szövegtörlésekre került sor. Például az 1918–1919-es impériumváltást leíró 

néhány oldal, melyben Dvortsák Győző kelet-szlovák mozgalmáról, az Iglóról Eperjesre 

rendelt katonák által végrehajtott sortűzről és a „szlovjak parasztság” változásokat ellenző 

magatartásáról számolt be Gömöry, kimaradt az 1964-es kiadásból.91 A kiadói szándék a 

szerző Csehszlovákia megalakulásának körülményeit és a csehszlovák nemzetállami politikát 

taglaló gondolatait is törölte, többek között Gömöry arra vonatkozó megjegyzését is, hogy „az 
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új állam lakossága ép oly poliglott, mint amilyen Nagy-Magyarországé volt”.92 A Kassa 

kulturális éltéről szóló fejezetből kimaradt Fischer-Colbrie Ágost, római katolikus püspök 

tevékenységének pozitív méltatása, és az OKP politikájának dicsérete is átírásra került. 

Például az a kijelentés, hogy „Tost Barna, plébános, okos emberséges politikájával megnyerte 

az embereket a pártnak” az alábbiakra módosult a kézirat szerkesztett változatában: „Tost 

Barna plébános behízelgő modorával és rugalmas politikájával meglehetősen nagy tömegeket 

nyert meg a pártnak…”93  

Ugyanígy több tíz oldallal később a Magyar Írás folyóirat sorsát ecsetelve Mécs László pap-

költőt is megvédte azzal kapcsolatban, hogy ő állt volna a folyóirat elleni botránykeltés 

középpontjában. „Az ő nagyvonalú egyénisége írtózott volna olyan bogarászástól, amelynek 

segítségével még a püspöki imprimátummal ellátott művekből is ki lehet egy pár mondatot 

szedni és ezzel magát a művet kompromittálni”94 – ez a mondat természetesen nem 

maradhatott a szintén alaposan „átbogarászott”, az eredeti kéziratból jó néhány mondatot 

mellőző kiadásában. Emellett az a négy-öt oldal is teljes mértékben törölve lett, amelyben 

Gömöry a csehszlovákiai magyar politikai életet mutatta be.95 Összességében tehát a magyar 

pártok jellemzésére vonatkozó rész sérült leginkább. 

Mindemellett nem haszontalan a visszaemlékezés több olyan jellegzetességére is kitérni, 

amely a mai olvasó számára sokban nehezítheti Gömöry korabeli közéleti szerepének 

megértését. Gömöry visszaemlékezésében (mind a kéziratban, mint a kiadott szövegben) egy 

nosztalgiába ágyazott, idealizált szlovák–magyar–zsidó Eperjes, illetve egy ennek megfelelő 

tágabb Sáros vármegyei mikrovilág jelenik meg. Az 1918 előtti „eperjesi polgárság 

harmonikus egysége”96 mosódik össze a két világháború közötti korszak felekezeti és nemzeti 

különbséget nem ismerő társadalmával, amelyben a magyar tisztségviselői réteg, az egyházi 

tényezők, (főleg az evangélikusok), a kommunista párt és a zsidó közéleti szereplők sokszínű 

közege elevenedik meg, mindez egy fokozatosan lehanyatló, ahogy az emlékirat címe is jelzi 

letűnő eperjesi magyar világgal a háttérben.97 Az egyetlen eset, amely az 1918 előtti eperjesi 

idillt megbontja a szlovák evangélikus papság nyelvhasználati jogainak ellehetetlenítésére és 

az erőszakos magyarosító politikára való utalás. Gömöry egyébként támogatta azt a tervet, 

hogy a Kollégium teológiai és tanítóképző karán fakultatív tantárgyként tanítsák a szlovák 

nyelvet, ami miatt hazaárulással is megvádolták. Ennek ellenére a Sárosról kibontakozó 
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romantikus kép pozitív és feltűnően szembeállítódik az 1930-as évek Kassájával, amelyben 

Gömöry szemüvegén keresztül egy átpolitizált, közönnyel teli és visszafejlődéssel küzdő, 

felekezetileg és világnézetileg tagolt társadalomként köszön vissza. „Kassa nem Eperjes, mert 

társadalma vigasztalanul nem egységes” – jegyezte meg egy helyen,98 mintha Eperjes 

társadalma bármikor is valamiféle harmonikus egységet képezett volna. 

Ahogy arra a dolgozat több ízben rá fog mutatni, a világnézeti-politikai törésvonalak szinte 

azonos módon voltak jelen a két város magyar közösségén belül, ezért Gömöry egymással 

ellentétes, szubjektív Eperjes- és Kassa-képe elnagyolt, leegyszerűsítő, s ez többnyire 

személyes okokra vezethető vissza. Eperjeshez ugyanis szinte kizárólag tanárként és kulturális 

szervezőként szerzett tapasztalatai, a dualizmus korszakában folytatott sikeres közéleti és 

tanári tevékenysége, Kassához pedig leginkább politikai szerepvállalásának, illetve a második 

világháborút lezáró vérengzéseknek, majd a kitelepítésének emlékei kötötték. 

Ehhez szorosan kapcsolódva szükséges Gömöry János világnézeti hovatartozására is néhány 

gondolat erejéig kitérni. A kisebbségi pártok vizsgálata során már Angyal Béla is jelezte, 

hogy a csehszlovákiai magyar elit értékrendszere, politikai vezetőinek ideológiai 

beállítottsága sokban eltért a korabeli magyarországi politikusokétól.99 Az eszmetörténeti 

elemzések ugyanakkor még jóformán teljesen hiányoznak a Csehszlovákiára vonatkozó 

kisebbségtörténeti feldolgozásokból.100 Gömöry társadalomról, politikáról való 

gondolkodásának megértéséhez kulcs lehet egyrészt a Széchenyi István politikáját mintának 

tekintő eperjesi Széchenyi Kör közművelődést, „kimívelt emberfők” nevelését szorgalmazó 

programja, másrészt a szabadkőművesség. A Széchenyi Kör a korszak tipikusnak mondható 

városi közművelődési egyesülete, mely a magyar irodalom és művészet pártolása mellett a 

„népnevelés” ügyét tartotta szem előtt.101 Gömöry emellett mint az eperjesi Thököly-Imre 

páholy tagja „a demokratikus erők és a város modern polgári fejlődésének” biztosítékát látta a 

szabadkőműves eszmékben.102 Az 1918 előtti időszakra a „városfejlesztés”, a „modern 

eszmék terjedése”, a „haladás” és a „fejlődés” jelszavaival emlékezett,103 s emlékiratában a 

szabadkőművesek egyik legfőbb céljának tartott „emberszeretet” is visszaköszönt.104 
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Az eperjesi evangélikus Kollégium „nemzeti alapon álló liberális szelleme”105 minden 

bizonnyal már diákkora óta hatott Gömöryre, aki tehát saját elmondása szerint egy 

társadalmilag progresszív, haladó irányt képviselt. „Egyéniségem formálásában sokat 

köszönhetek az eperjesi Kollégium szabad szellemének” – írta emlékirata zárszavában.106 

„Ember és ember között soha különbséget nem tevő liberalizmusa” – ahogy kortársai 

fogalmazták meg – azonban inkább toleráns természetére vonatkozott.107 Egy az 1920-as 

években készült liberalizmusról szóló kötet egyébként is hangsúlyozta, hogy „a liberalizmus 

fogalma meglehetősen szétfolyó és korántsem olyan minden részletében kidolgozott 

véglegesen megrögzített, dogmaszerűen lezárt gondolatrendszer, mint például a Marx-féle 

szocializmus.”108 Talán ezért olyan nehéz Gömöry esetében is pontosan meghatározni. Annyi 

bizonyos, hogy az eperjesi történelemtanár a polgári radikálisoktól és a szociáldemokratáktól 

is egyértelműen távol állt. Emlékiratában meg sem említette a budapesti Galilei Körhöz 

hasonlítható eperjesi Martinovics Kör, sem pedig Hébelt Ede szociáldemokrata kollégiumi 

professzor tevékenységét, bár ugyanitt részletesen bemutatta Eperjes politikai életét és egy-két 

tanári pályát is kiemelt.109 Az pedig, hogy Eperjesről való távozásakor kollégái a „sárosi 

mentalitást” jelölték meg világnézetének, szintén kevéssé segít eligazodni világnézeti 

hovatartozása megítélésében.110  

Mindehhez szorosan kötődik Gömöry 1918 utáni kisebbségi politikai életben való részvétele, 

a magyar pártok keretén belül folytatott munkája, amely az emlékiratban érthető módon 

háttérbe szorult. A szöveg 1964-es kiadásából kimaradt az a hosszabb rész, melyben Gömöry 

a magyar pártok politikáját mutatta be. Ezt a néhány fontosabb gondolatat tartalmazó oldalt 

egyébként Forgách Géza, a Prágai Magyar Hírlap (a továbbiakban PMH) egykori 

munkatársának segítségével állította össze. Gömöry itt azt bizonygatta, hogy a magyar pártok 

létrejöttéről és egymással való viszonyáról nem voltak személyes tapasztalatai.111 Ez 

egyébként valószínűleg így is volt, az 1920-as években nem ismert semmiféle politikai 
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szereplése, ami ugyanakkor nem jelenti azt, hogy egyáltalán ne érdekelte volna az országos 

vagy a helyi politika. Mivel a csehszlovák törvények kötelezővé tették a parlamenti és községi 

választásokon való részvételt, Gömörynek eleve szavaznia kellett valamelyik pártra, ha nem 

akart pénzbírságot fizetni. 

Az emlékirat eredetijében Szent-Ivány József, az MNP vezető személyiségének politikáját 

méltatta hosszabban, s a keresztényszocialistákkal való ellentétjét Széchenyi és Kossuth 

vitájához hasonlította.112 Nem kizárt, hogy világnézete az MNP eszmei keretein belül érthető 

meg leginkább, amely Eperjesen „egy liberális és a reálpolitika jegyében születendő” magyar 

tömörülésként hirdette magát.113 Mohr Gedeon kassai evangélikus lelkésztársának felesége, 

Pauksch Etelka – a második világháború alatti tevékenysége alapján és Sziklay Ferenccel 

szembeállítva – egyenesen baloldali emberként írta le Gömöryt.114 

Ezenkívül beszédes annak az előadássorozatának a tematikája is, amelyet 1936-ban a 

Kazinczy Társaság rendezett. Ekkor Gömöry alábbi előadásai hangzottak el: 1. Szabadelvű 

eszmék keletkezése, elterjedése és hanyatlása, 2. A nemzeti eszme történeti keletkezése, 

lényege és virágzása, 3. A gazdasági élet eszmei kifejlődése, 4. Physiokratizmus, 

Smithianismus, 5. A gépek hatása a gazdasági életre, 6. A kapitalizmus virágkora, 7. Marx és 

előfutárai, 8. Világgazdasági válság. Mindezt hangsúlyozottan a „magyar kultúrközösség 

nemzetmentő nagy gondolatának” jegyében állította össze, amely – ahogy az egy vele készült 

interjúban elhangzott – „nem lehet akadálya az együttélő népek testvériesülésének.”115 

Gömöry az emlékirat megjelent változatában nyíltan felvállalta az MNP-ben, majd az 

Egyesült Magyar Pártban való tagságát. Mindezek ellenére azt állította, hogy „politikai 

elgondolásom eltért a pártok működésétől, sőt szöges ellentétben volt avval”.116 Ez a 

kijelentés már önmagában is magyarázatra szorul, hiszen azt sugallja, hogy Gömöry 

valamiféle kényszer hatására csatlakozott a magyar párthoz. Mindezt ráadásul azzal kívánta 

igazolni, hogy emlékirata 1964-es kiadásában publikálta saját, Jaross Andornak 1934-ben írott 

kilépő nyilatkozatát, majd Jaross válaszát is, melyben az MNP-s politikus arra kérte, vonja 

vissza párttagságról való lemondását.117  

Gömörynek az 1960-as években nyilvánvalóan magyarázkodnia kellett amiatt, hogy tagja volt 

egy olyan pártnak, amelyet a második világháború után Csehszlovákia szétverésével és a 
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területi revízió megvalósulásában játszott közreműködésével vádoltak. Ebből a szempontból 

érhető, hogy Gömöry utólag saját múltbeli cselekedeteit kívánta igazolni minden, az 

emlékiratban tett, pártokra vonatkozó megjegyzésével, például a fentebb példaként felhozott 

negatív OKP-képpel. Ehhez azonban azt is hozzá kell tenni, hogy a két világháború közötti 

időszakban nemigen beszélhetünk független értelmiségről, a párttagság mintegy előfeltétele 

volt a közéletben való boldogulásnak vagy akár a munkavállalásnak.118 Gömöry kortársainak 

egy jó része is belépett valamelyik pártba, amely valóban nemcsak azt jelentette, hogy az 

illető az adott párt politikájával százszázalékosan egyetértett. Ez tehát valószínűleg Gömöry 

esetében sem volt így. S noha az eperjesi igazgató végül MNP-tag maradt, sőt 1937 

májusában az Egyesült Magyar Párt jelöltjeként beválasztották a kassai városi képviselő-

testületbe119 és a párt kulturális bizottságának elnöki tisztségét is elvállalta120 egy leveléből 

kiderül, hogy ilyen irányú feladatai csak problémával jártak számára. „A „f- hó 28.-iki városi 

képviselőtestületi ülésen meg nem értvén miről van szó szavazatommal hozzájárultam ahhoz, 

hogy magyar emberek, emellett derék párttagjaink elestek bizonyos városi munkáktól, 

amelyekre pedig ajánlataik alapján jogosultak voltak. Mindebből lelkiismereti kérdést kell 

csinálnom. Csak rábeszélésre egyeztem bele annak idején a városi képviselői jelöltetésembe s 

fogadtam el a városi képviselőtestületi tisztséget, holott erre alkalmatlan vagyok, mert a 

hivatalos nyelvet nem értem. Szavazó géppé süllyedni nem akarok.”121 

Gömöry visszaemlékezéseiben tehát az emlékirat műfajának minden jellegzetes vonása 

visszaköszön. Emlékeiben nem a „nagy történelem” kerül a középpontba, a tárgykör leszűkül 

egy kisebbségi közösség, sőt jóval inkább egy városi, előbb az eperjesi magyar, majd a kassai 

magyarok csoportjának vizsgálatára. A szerző saját szerepét, tetteit kívánta jó színben 

feltüntetni, azok helyességét alátámasztani emlékeinek papírra vetésekor. 

Mindeközben nem szabad megfeledkezni a közösségi és személyes tapasztalatok emlékezéssé 

válásának lelki és tudati folyamatáról, a felejtés és a szelekció mechanizmusairól.122 Gömöry 

mint Csehszlovákiából kitelepített személy írta meg emlékeit egy olyan korszakban, amikor a 

marxista ideológia hatására a „népek barátságának” előtérbe helyezése vált kötelező elemmé a 

hasonló szlovák–magyar vagy kisebbségi tematikájú feldolgozásokban. Ám az emberszeretet 

és a békés egymás mellett élés hangsúlyozása, az emlékirat legvégén vizionált új európai 

                                                           
118 Simon Attila: Egy rövid esztendő krónikája. A szlovákiai magyarok 1938-ban. Somorja, Fórum 

Kisebbségkutató Intézet, 2010. 39. 
119 KÚ, 1937. május 25. 1. A választások legnagyobb meglepetései. 
120 PMH, 1936. október 6. 2. Óriási lelkesedés mellett alakult meg az egyesült párt kassai szervezete 
121 EOL, Gömöry János hagyatéka, 15. doboz, Levél Münster Tivadarnak, Kassa, 1938. július 30. Az 1930-as 

csehszlovák népszámlálás után a kassai magyarok aránya 20% alá csökkent, ezért a városi képviselő-testület 

hivatalos nyelve is a „csehszlovák” lett. 
122 Dobszay Tamás: Emlék, felidézés, önéletírás. Egy cívis-memoár tapasztalatai. 36. In: Korall, 2010/2. 35–50. 
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világ, – szemben az általa „letűnt”-nek nyilvánított, megbukottként szemlélt társadalommal – 

nemcsak a korabeli marxista követelmények miatt került bele a munkába. Mindez egyúttal 

Gömöry evangélikus teológiai felfogásának, az általa sokszor hangoztatott emberi haladásnak 

az emlékiratban való visszatükröződése is.  

 

3.3. A Gömöry-hagyaték 

A budapesti Országos Evangélikus Levéltárban található Gömöry-hagyaték egyrészt az 

Emlékeim egy letűnt világról eredeti kéziratát, másrészt Gömöry személyes iratait őrzi, 

melyek körülbelül az 1890-es évektől haláláig keltezhetők. A hagyaték túlnyomórészt 

hivatalos- és magánlevelezésből áll, de megtalálhatóak benne Gömöry legfontosabb 

publikációi, tanári működése során keletkezett iratai, közéleti és tanári tevékenységével 

kapcsolatos jegyzetei, valamint a kassai Kazinczy Társaság 1930-as évekbeli jegyzőkönyvei 

is. Több évből megmaradt levelezési naplójából pedig kapcsolati hálójára is 

következtethetünk, noha maguk a levelek nem minden esetben őrződtek meg. A hagyatékot 

olvasva az is kiderül, hogy Gömöry visszaemlékezésének szövegébe is gyakran beépítette a 

hagyatékban fellelhető jegyzeteit.  

Ugyan a fond nagyobb része feldolgozatlan, többen felhasználták munkájukhoz. Ablonczy 

Balázs hívta fel a figyelmet Gömöry Vöröss Sándor fogsága című naplószerű feljegyzésére, 

melyben a szerző az 1918–19-es impériumváltás eperjesi mindennapjait örökítette meg,123 

valamint az Eperjesi Thököly Imre szabadkőműves kör és páholy munkanaplóiból (1900–

1906) is idézett, jelezve, hogy a hagyaték nemcsak Gömöry életpályájára, hanem Eperjes 

helytörténetére vonatkozólag is értékes dokumentumokat őriz. Ezenkívül Filep Tamás 

Gusztáv foglalkozott Gömöry Eperjes-képével a hagyaték anyagából szemezgetve.124 

 

4. Sziklay Ferenc 

4.1. Életrajz 

Sziklay Ferenc 1883. október 11-én született Aranyidán német származású (Sziegler), 

katolikus családban. 1901-ben érettségizett a kassai premontrei gimnáziumban. Kolozsváron 

szerzett magyar–latin szakos diplomát, ezzel párhuzamosan ugyanitt elvégezte a 

zenekonzervatóriumot is hegedű szakon. 1907 decemberében kezdte meg tanári pályáját a 

Pozsonyi Királyi Katolikus Gimnáziumban. 1914-ben történő hadba vonulásáig háromszor 

                                                           
123 EOL, Gömöry János hagyatéka, 13. doboz, Vöröss Sándor fogsága című kézzel írt naplórészlet. Ezt elsőként 

idézte: Ablonczy Balázs: Virtuális Sáros... i.m. 137.  
124 Filep Tamás Gusztáv: Gömöry-fragmentumok… i.m. 
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helyezték át, tanított a Szatmárnémeti Királyi Katolikus Főgimnáziumban (1909. szeptember 

1-től), a mai Szerbia területén fekvő Fehértemplom Állami Főgimnáziumában (1911 

szeptemberétől), végül 1913 nyarán saját kérelmére a Kassai Állami Főreáliskolához került. 

Közben 1911 áprilisában reverzális árán a kassai evangélikus Brósz Márta Líviát vette 

feleségül. Fehértemplomban néhány hónapig ő szerkesztette a Fehértemplom és Vidéke című 

hetilapot.125 

Sziklay tartalékos tüzér hadnagyként végigharcolta az első világháborút. 1918. február 1-jén 

tartalékos századossá léptették elő. 1918. november 17-én Miskolcon a 60-as tábori 

tüzérezred pótütegétől megkapta leszerelési igazolványát, ekkor tért vissza Kassára. 1919. 

július 31-én a már csehszlovák közigazgatású Kassán elbocsátották tanári állásából, ezért ősz 

végéig kénytelen volt hegedűsként és villanyszerelőként dolgozni.126 

1919. december 1-je és 1921 ősze között az OKP kassai sajtóorgánumának, az Esti Újság 

politikai napilapot és annak irodalmi mellékletét, az 1921-ben megjelenő Esti Újság 

Vasárnapját szerkesztette a lap végleges betiltásáig. Ezt követően 1922. március 15-én vette át 

hivatalosan a Szlovenszkói és Ruszinszkói Szövetkezett Ellenzéki Pártok 

Vezérlőbizottságának megbízásából a kassai Kultúrreferátus irányítását. Referensi 

tevékenysége keretén belül több újságnak, elsősorban a PMH-nak dolgozott, ő volt a felelős 

szerkesztője a napilap négy oldalas, 1925 ősze és 1927 tavasza között megjelenő Magyar 

Vasárnap című irodalmi mellékletének 1926. március közepétől annak megszűnéséig.127 

Ezenkívül számtalan csehszlovákiai, magyarországi és erdélyi magyar lapban, folyóiratban is 

publikált (például Kassai Napló, Erdélyi Helikon stb.) Számtalan kritikája jelent meg –yf– 

szerzői név alatt. Kultúrreferensi feladatkörének megfelelően több tucat országos kisebbségi 

és kassai szervezet munkájában segédkezett, valamint a csehszlovákiai magyar cserkészet 

egyik kassai vezetője volt.128 Számos egyesület alapszabályainak a kidolgozását vállalta 

magára, több száz előadást tartott Csehszlovákia-szerte politikai jellegű, kulturális és 

                                                           
125 Mák Ferenc: Sziklay Ferenc fehértemplomi évei (1911–1913). 86. In: Hungarológiai Közlemények [Újvidék, 

Bölcsészettudományi Kar], 2014/1. 76–92.  
126 Sziklay László: Egy kassai... i.m. 270–271. 
127 OSZK, K, fond 158, 4. doboz, Jegyzőkönyv: fölvettük Losoncon 1926. március 23-án a Prágai Magyar Hírlap 

Magyar Vasárnap c. heti irodalmi melléklete ügyében, melyre vonatkozólag alulírottak: Dzurányi László, mint a 

Prágai Magyar Hírlap főszerkesztője és Sziklay Ferenc, mint a Magyar Vasárnap szerkesztője a következőkben 

állapodtunk meg. 
128 Vö. Sziklay Ferenc: Kulturális szervezkedésünk története. In: Borsody István (Szerk.): Magyarok 

Csehszlovákiában 1918–1938. Budapest, Atheneum Nyomda, 1938. 93–108.; Cserkésztevékenysége kapcsán 

érdemes megemlíteni Feri bácsi írói néven publikált gyermekeknek szóló munkáját. [Sziklay Ferenc] Feri bácsi: 

Magyar cserkészideálok. Berlin, Ludviw Voggenreiter, 1928. 
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diákrendezvényeken egyaránt.129 A 1920-as évek elejétől 1932 januárjáig a Kazinczy 

Társaság főtitkári posztját látta el. Mintegy 50 csehszlovákiai magyar szépirodalmi kötet 

kiadása vagy szerkesztése, a kiadói működéshez szükséges anyagi háttér megteremtése, 

valamint a társaság programjainak a koordinálása fűződik a nevéhez. A társaság könyvkiadó 

tevékenységén keresztül igyekezett maga is saját írói ambícióit megvalósítani. Összesen hat 

önálló kötete (ebből öt regény) jelent meg a Kazinczy-sorozatban.130 

Sziklay 1930–1931-ben részt vett az irodalmi együttműködés jegyében életre hívott ún. 

Szentiváni Kúriákon, 1932-ben a harmadik összejövetelre azonban már nem ment el. 1931–

1932-ben tagja volt a Masaryk köztársasági elnök adományából létrejött Csehszlovákiai 

Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaságnak, sőt annak megalakulásában is 

közreműködött. Az 1930-as évek közepén kezdeményezte a Csehszlovákiai Magyar Irodalmi 

Szövetség megalakítását.131 

Az első bécsi döntés nyomán bekövetkező államfordulat után a miskolci tanfelügyelő, Takács 

Béla miniszteri megbízott mellett teljesített szolgálatot. Noha számított rá, végül nem 

nevezték ki tankerületi főigazgatónak, hanem mint középiskolai szakelőadó és 

igazgatóhelyettes, tanügyi tanácsos került a kassai tankerülethez 1939 áprilisában.132 1942–

1943 között ő szerkesztette a Felvidéki Nevelőt. 1943. november elején nyugdíjazták, rá egy 

hónapra, 1943. december 19-én hunyt el. A kassai Köztemetőben nyugszik.  

 

4.2. Sziklay Ferenc emlékezete 

Sziklay Ferenc a kulturális élet szervezőjeként, íróként és hírlapszerkesztőként vonult be a 

csehszlovákiai magyar kisebbségtörténetbe, kiterjedt levelezést folytatott nemcsak a 

szlovenszkói és a prágai magyar értelmiségiekkel és politikusokkal, hanem magyarországi, és 

kisebb részt erdélyi irodalmi körökkel is, ezért tisztelői többször „Szlovenszkó 

Kazinczyjának” nevezték.133 Halála utána több nekrológ méltatta életművét, újságíró kortársa, 

                                                           
129 OSZK, K, fond 158, 13. doboz, Sziklay Ferenc fontosabb, mintegy 119 előadásának címe 12 kategóriába 

sorolva. 
130 Sziklay Ferenc: Hangzatka. Berlin, Voggenreiter Verlag 1924; Sziklay Ferenc: A fekete ember. Berlin: 

Voggenreiter Verlag, 1926; [Sziklay Ferenc] Feri bácsi: Magyar... i.m.; Sziklay Ferenc: A világ ura. Košice-

Kassa, Kazinczy Kiadóvállalat, 1929; Sziklay Ferenc: A jöttment. Košice-Kassa, Kazinczy Kiadóvállalat, 1932.; 

Sziklay Ferenc: Hová? Košice-Kassa, Kazinczy Kiadóvállalat, 1934. 
131 Sziklay Ferenc 1935-re teszi a szövetség megalakulását. Lásd. Sziklay Ferenc: Kulturális szervezkedésünk... 

i.m. 103.; Az első közgyűlése azonban 1936-ban volt. Vö. PMH, 1936. november 17. 4. A magyar 

kultúregyesületek országos ankétja Kassán 
132 OSZK, K, fond 158, 26. doboz/2. mappa, 1939. április 12. Levélben értesítik Sziklayt a Magyar Királyi 

Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium miniszteri osztályfőnöke, hogy Horthy Miklós tanügyi tanácsossá 

nevezte ki, Budapest, 1939. április 15. olvashatatlan aláírás. 
133 Az elnevezést Turczel Lajos használta elsőként, feltehetően a Sziklay-hagyatékban található alábbi levél 

alapján, de egyelőre nem világos, hogy ki nevezte el így: „Minden kedves levelemet gyűjtöm azóta, hogy – 
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Forgách Géza kiemelte, hogy munkásságának az ismerete nélkül nem lehet megírni a két 

világháború közötti csehszlovákiai magyar önszerveződés történetét.134 

Sziklay Ferencet a második világháború után Turczel Lajos fedezte fel újra Két kor 

mezsgyéjén című kötetében.135 Turczel később egy önálló esszét szentelt Sziklay irodalmi, 

szervezői tevékenységének, melyben a két világháború közötti csehszlovákiai magyar 

szellemi élet legsokoldalúbb képviselőjének nevezte.136 Kutatásai során minden bizonnyal 

felhasználta a Sziklay-hagyatékot, melyből a forrás megjelölése nélkül többször is idézett.137 

A Turczel által rajzolt portré egy ambiciózus, küldetéstudattól vezérelt értelmiségi képét 

nyújtja, akinek korán csalódnia kellett az őt alkalmazó kisebbségi pártok kultúrpolitikájában 

(1938 után pedig a magyar kormánypolitikában is).138 

Az 1989 előtti szakirodalomban többé-kevésbé a Turczel-féle értelmezés nyomán kialakult 

Sziklay-kép rögzült. Kováts Miklós a két világháború közötti csehszlovákiai magyar 

színjátszásról szóló könyvében Sziklay drámai műveinek szentelt egy fejezetet,139 Csanda 

Sándor pedig elbeszélő írásaival foglalkozott,140 de külön hangsúlyozta, hogy Sziklay sokrétű 

tevékenysége még újrafelfedezésre vár.141 Természetesen Fonód Zoltán is megemlékezett róla 

irodalomtörténeti munkájában.142  

A kisebbségi magyar pártok néhány vezetője által megalázott, sértett kultúraszervező ember 

képét őrizte meg a családi emlékezet is, amint azt Sziklay Ferenc fiának, Sziklay László 

irodalomtörténésznek 2003-ban megjelent visszaemlékezése,143 illetve dédunokájának 

nagyrészt erre a forrásra hagyatkozó disszertációja144 és egyéb munkái145 is megerősítenek. 

                                                                                                                                                                                     
főpatrónusom példájára – levelezéssel igyekeztem húsz éven át szolgálni a felvidéki irodalom ügyét. Valószínű, 

hogy »utókorra« nem az én leveleim maradnak, mint a Kazinczyéi, de azok, amelyeket kaptam, mert nem hiszem, 

hogy más olyan gonddal félrerakott volna mindent, mint én. […] Kb másfél méter vastag a hozzám írt levelek 

csomagja.” In: OSZK, K, fond 158, 23. doboz/1. mappa, Sziklay Ferenc levele Péchyné Bartóky Máriának, 

Kassa, 1939. január 18. 
134 Forgách Géza: Sziklay Ferenc, a Felvidék Kultúrpolitikusa. 4. Új Magyar Museum, 1944 március IV. 

kötet/VII. füzet, 4–18. 
135 Turczel Lajos: Két kor mezsgyéjén… i.m. 
136 Turczel Lajos: Sziklay Ferenc. In: Uő: Tanulmányok és emlékezések... i.m. 73–80. 
137 Uo. 80.  
138 Turczel Lajos: Két kor mezsgyéjén… i.m. 51. 
139 Kováts Miklós: Magyar színjátszás és drámairodalom Csehszlovákiában 1918–1938. Bratislava-Budapest, 

Madách Kiadó – Szépirodalmi Kiadó, 1974. 149–154. 
140 Csanda Sándor: Első nemzedék… i.m. 216–219. 
141 Uo. 7. 
142 Fonód Zoltán: Üzenet… i.m. 155–156., 213 – 215.  
143 Sziklay László: Egy kassai… i.m..; Sziklay László először az 1960-as években írt egy rövid esszét 

édesapjáról. Sziklay László: Sziklay Ferenc (1883–1943). In: Sziklay László: Visszahangok. Tanulmányok, 

elemzések, értékelések. Bratislava, Madách, 1977. 367–371.; Visszaemlékezései 2013-ban újra megjelentek E-

könyv formájában is: Sziklay László: Egy kassai polgár emlékei. Budapest, Syllabux, 2013. 
144 Koudela Pál: A kassai polgárság1918 előtt és után. PhD disszertáció, Budapesti Corvinus Egyetem, 2005. 
145 Koudela Pál: A magyar polgárosodás egy alternatívája a Felvidéken: egy kassai tanár, Sziklay Ferenc élete.  

Limes, 2002/2. 85–104. Koudela Pál: A magyar érdekérvényesítés intézményesülése a két világháború közötti 
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Ezekben ugyanis Sziklay Ferenc pályája a fiú emlékezetén keresztül durván leegyszerűsített 

sérelmi narratívába helyeződött, amely több esetben igencsak egyoldalúan tárgyalta a korabeli 

politikai és társadalmi erőviszonyokat, meglehetősen behatárolva ezzel az egykori 

kultúrreferens emlékezetét. Fried István elsőként mutatott rá arra, hogy Sziklay Ferencről nem 

a fia 1989 előtt papírra vetett emlékei alapján, hanem elsősorban hagyatékának feltárása révén 

kaphatunk pontosabb képet.146 Legutóbb Mák Ferenc foglalkozott életének egy kevésbé 

ismert szakaszával, a Fehértemplomban töltött tanári éveivel, valamint irodalmi 

munkásságával.147  

Sziklay László Egy kassai polgár emlékei, Levelek Lidinek címen megjelent műve fiktív 

levélként íródott a szerző magyarul nem beszélő szlovák nő rokonának. Sziklay a kéziratot az 

1970-es években vethette papírra,148 s a második fejezetben mintegy ötven oldalon 

kifejezetten édesapja két világháború közötti működéséről és közéleti szerepvállalásáról 

emlékezett meg.149 Apjával kapcsolatos emlékeit részben saját, részben a család és főleg apja 

élményei alapján rögzíthette, hiszen Sziklay László 1929-től már Budapesten tanult, egyetemi 

tanulmányait az Eötvös Kollégium tagjaként a Pázmány Péter Tudományegyetemen 

végezte.150 Így, noha meglehetősen gyakran hazajárt Kassára és a nyarakat is ott töltötte, nem 

volt minden általa elbeszélt eseménynek a szem- és fültanúja. 

Kétségtelen, hogy Sziklay László nagyon közel állt édesapjához, saját bevallása szerint egész 

életében csak apjával tudott igazán bizalmas viszonyt kialakítani: „halálomig a vezetőm, a 

mércém, a bíztatóm marad” – írta egy helyen.151 Nem meglepő tehát, hogy a példaképet 

kereső fiú saját édesapja alakját a magyar kulturális életért mindent feláldozni képes, meg 

nem értett hősként ábrázolta, akit a kisebbségi pártok vezetősége túl liberálisnak, a magyar 

közélet pedig a jobboldali politika emberének tartott, ezért fia szerint „végzetes módon 

egyedült maradt!”152 Apját „szellemileg és politikailag független” kultúrlényként ábrázolta,153 

akit jobbról és balról is támadtak, pedig neki nem volt fontos más, csak a magyar kultúra.154 

                                                                                                                                                                                     
Felvidéken. In: Dobák – Kardos – Strausz – Zachar (Szerk.): Társadalmi és gazdasági érdekérvényesítés a XX. 

században. Budpest, L’Harmattan Kiadó, 2010. 119–137. 
146 Fried István: Sziklay László pályájának emlékezete. Tiszatáj 57. (2003: 9. sz.) 64–73. 
147 Mák Ferenc: Sziklay Ferenc fehértemplomi… i.m.; Mák Ferenc: A irodalomszervező Sziklay Ferenc (1920–
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kassai… i.m. 244.  
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Jelen dolgozat szempontjából alapvető kérdés, hogy miként körvonalazódik a 

visszaemlékezésben Sziklay Ferenc személyisége, politikához és kisebbségi közélethez való 

viszonya. Egyáltalán mennyiben tekinthető valósnak ez a sehova sem tartozó független 

értelmiségi, Sziklay Ferenc? Valóban annyira távol állt volna a politikától és a mindennapi 

kisebbségi pártok irányvonalától, mint ahogy azt fia a visszaemlékezésben állítja? 

Nehéz pontos válaszokat adni, Sziklay Ferenc párthovatartozásáról ugyanis hallgatnak a 

források. Sem az általam átnézett iratokból, sem a szakirodalomból vagy valamely 

forráskiadványból sem derül ki egyértelműen, hogy Sziklay valóban tagja volt-e akár az OKP-

nek, akár más magyar pártnak. A fiú visszaemlékezésében ráadásul a kassai Kultúrreferátus 

politikai szerepe is teljesen elsikkadt.  

Sziklay László elsősorban azt rótta fel a csehszlovákiai magyar politikusoknak, hogy a 

kisebbségi társadalom kulturális életét a mindennapi politikának és hosszú távon a területi 

revíziónak rendelték alá, vagyis Sziklay Ferenc kulturális elképzeléseit is a politika 

lehetetlenítette el. Ez a megközelítés egyébként teljes mértékben követi azt a marxista 

értelmezést, miszerint a csehszlovákiai ellenzéki magyar elitet egyöntetűen a Horthy-féle 

Magyarország külpolitikájával való azonosulás és maradi nacionalizmus jellemzett.155 

Sziklay László azonban, úgy tűnik, nem tudatosította, vagy szándékosan elhallgatta, hogy apja 

egy politikai háttérintézménynek a vezetője volt, a pártok újságjainál dolgozott, fizetését a 

pártokról kapta, így megbízatása is teljes mértékben politikai jellegű volt. Pontosabban a 

kultúrreferens maga is tagja volt a Sziklay László által ostorozott politikai elitnek. Neve már 

1921 végén szerepelt egy magyar miniszterelnöknek szóló jegyzékben, amely 15 „felvidéki 

vezető személy” nevét tartalmazta.156 Kultúrreferensi feladatai révén mindennapi 

kapcsolatban állt a kisebbségi magyar politikusokkal. Gaucsík István egy magyar követségi 

tanácsosnak küldött bizalmas jelentését is idézte,157 melyet Sziklay 1932 végén a kulturális 

helyzetről készített. Ez is egyértelmű bizonyíték arra nézve, hogy Sziklay tisztában volt azzal, 

hogy milyen kapcsolatok épültek ki a magyar külpolitika és a csehszlovákiai magyar 

kisebbségi pártok között, hiszen ezek alakításában maga is közreműködött.158  

Ráadásul Sziklay Ferenc magát több alkalommal a keresztény nemzeti jobboldalhoz sorolta. 

Jobboldaliság-fogalma azonban hasonlóan bonyolult, mint Gömöry világnézeti 

                                                           
155 Botka Ferenc et al: Magyarok Csehszlovákiában i.m. 7. 
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beállítottságának meghatározása. Hiba volna bármelyiket is a két világháború közötti Horthy-

féle Magyarország politikai keretein belül értelmezni. „Az én keresztény-szociális és nemzeti 

meggyőződésem, […] a mi pártjaink keresztény, szociális és nemzeti, (ezt nem a párt 

szempontjából fogom fel) ideális programjában, s így ezen az alapon láttam a leggyorsabban a 

haladást. […] fanatikus keresztény nemzeti meggyőződésemben159 – írta Esterházy Jánosnak 

egy 1936-os baráti levelében, amely értelmezhető a politikushoz való lojalitásának 

bizonygatásaként is. Ugyanebben az évben egy beszédében is kitért erre: „Megvallom, hogy 

egész egyéniségem minden idegszála a keresztény kultúrában gyökerezik, de soha ezt a 

meggyőződésemet sem piacra, sem arénára nem vittem. Mert éppen keresztény mivoltomból 

kifolyólag megértem mások gondolatvilágát is, tisztelem és türelmes vagyok vele 

szemben.”160 

A területi revízió megvalósulása után egy debreceni barátjának, Hankiss Jánosnak írta 

ugyanezeket: „az akkor is mindég Keresztény nemzeti »jobboldali« állásfoglalásom.”161  

Sziklay jó barátai közé tartozott Esterházy János OKP-s politikus és a szintén ennek a pártnak 

a holdudvarában elhelyezhető Rácz Pál, Schubert Tódor és Tichy Kálmán.162 Egyik 

legkedvesebb jó barátja Mécs László, a premontrei költő-pap, a csehszlovákiai magyar 

katolikus mozgalom egy központi személyisége volt.163 Sziklay komponált Gazdahimnuszt a 

Keresztényszocialista Földműves Szövetség kassai zászlóavatására,164 máskor egy iglói 

keresztényszocialista esten hegedült, „s utána – na persze – táncolt Feri bácsi reggel ötig.”165 

Mindebből arra lehetne következtetni, hogy Sziklay Ferenc inkább az OKP által képviselt 

konzervatív-keresztény politikával szimpatizált és választásokkor is erre a pártra szavazott. 

Ugyanakkor fia is kiemeli, de véleményem szerint is kulcskérdésnek számít Sziklay Ferenc 

közösségi szerepének jobb megértése szempontjából az, hogy a kassai kultúrreferens 

évtizedekig ki volt közösítve a katolikus egyházból, mivel született katolikusként egy 
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1936. április 10. 
160 OSZK, K, fond 158, 24. doboz, Sziklay Ferenc „Köszönet a megválasztatásért” című beszéde. 2–3. 
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163 Kara Anna: Hazádnak rend(ül)etlenül légy híve?! Mécs László, a jászóvári premontrei kanonok. In: Fórum 

Társadalomtudományi Szemle, 2011/4. 67–86. 
164 ÚV, 1922. június 11. 1. A ker.szoc földmíves szövetség zászlószentelése Košicén. Košice, 1922. június 7. 
165 OSZK, K, fond 158, 21.doboz, 2.mappa, Sziklay Ferenc levele Schubert Tódornak, Kassa, 1924. március 3. 
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evangélikus nőtt vett feleségül.166 Házasságát követően igencsak ambivalens viszony fűzte a 

katolikus egyházhoz, annak ellenére, hogy főtitkára volt a kassai Keresztény Társadalmi 

Körnek és ő szerkesztette a keresztényszocialista irányvonalú Esti Újságot. Nagyon valószínű 

tehát, hogy katolikus körökben kétféle megítélése volt. Máskülönben miért kérte volna fel az 

Esti Újság szerkesztésére Fischer-Colbrie Ágost, Kassa római katolikus püspöke az 

evangélikus nőt választő Sziklayt, aki nem járhatott katolikus szentmisére? 

Az egyház által való kitagadás egyébként valóban eredményezhette Sziklay Ferencben a 

kiközösítettség érzését, amely kisebbségi pályafutását is végigkísérte, s amelyet nemcsak saját 

maga, hanem fia is felnagyított visszaemlékezéseiben. Bár keresztény-nemzeti jobboldalisága 

feltehetően nem volt azonos a Szekfű Gyula által „neobarokk társadalomként” leírt167 mélyen 

hierarchikus felfogású, tekintélyelvű magyarországi konzervatív gondolkodók eszmei 

hátterével sem. Ehhez persze hozzá kell tenni, hogy egyik korban sem lehet egy értelmiségit 

feltétlenül valamely politikai párt irányvonalával azonosítani. Ráadásul egy emberöltőn belül 

is folyamatosan változik az egyén világról és a közösségéről való gondolkodása a politikával 

való tapasztalat és egyéb szubjektív élményei hatására. Sziklay Ferenc már 1925 közepén 

nyíltan vallotta magáról, hogy „zoon antipolitikon” [antipolitikai élőlény] egy PMH-ban 

megjelent cikkében.168 Ez persze nem jelenti azt, hogy ne foglalkozott volna a politika 

kisebbségi életben betöltött szerepével. Egy publikálatlan esszéjében a politikát szükséges 

rossznak írta le. „A politika a mai sűrűvérű életben föltétlenül szükséges. Mondjuk, szükséges 

rossz. A politika a legmagasztosabb, legszentebb működési kör az ember számára, mert 

jórészben tőle függ az egyes népek s az egész világ boldogulása. De éppen azért a 

legnehezebb is. És itt van a politikai élet nagy kontradikciója. Csak az sakkozik, aki tudja 

hogy ugrik a ló s meg tudja különböztetni a királyt a paraszttól. Csak az készít szekrényt, aki 

tud gyalulni. Csak az suszter, aki ért a dikics forgatásához. Csak az muzsikál, akinek füle van 

és elsajátította valamely hangszer technikáját. Minden emberi hivatáshoz tudás kell, csak a 

politikához mer mindenki avatatlan, mocskos kézzel hozzányúlni, mert a demokratikus elv 

szerint ehhez joga van.”169 Ugyanitt azt is kifejtette, hogy a konzervativizmust nem tartja 
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megfelelő iránynak, mivel az szerinte „gátat vet a természetes fejlődésnek”, a „progresszív 

politikát” pedig csak abban az esetben fogadta el, ha az nem forgatja fel gyökerestül a 

társadalmat. A liberalizmusról azt gondolta, hogy az csak abban az ideális esetben tudna 

működőképes lenni ha „minden emberben lenne annyi erkölcsi erő, hogy a liberalizmus 

ürügye alatt a véletlenül neki jutott helyzeti előnyt, több erőt, több hatalmat, több tehetséget 

ne használja ki a gyöngébb, erőtlenebb, tehetetlenebb embertársa kárára.”170 Később, 1932-

ben a Masaryk Akadémia körüli teendők kapcsán ennek megfelelően azt ecsetelte Orbán 

Gábornak, hogy nem fél „a különböző színárnyalatoktól, mert az igazi kultúrember 

disztingválni tud s a nemzeti kultúra szeretetében egy lehet a kerszoc, - a magyar nemzeti, -

agrár, vagy szoc-dem, pártárnyalatú egyén”.171 Sziklay az 1920-as években még baráti 

hangnemben levezett Fábry Zoltánnal is: „Engedd meg, hogy ezen a nyafogós, utálatos, 

rettenetes karácsony este is szeretettel gondoljak rád” – írta neki Fábry 1926-ban.172 Halála 

előtt néhány hónappal, 1943 augusztusában viszont Bosnyák Zoltán, a budapesti Zsidókutató 

Intézet igazgatójának felkérésére elküldte a csehszlovákiai magyar zsidó írók listáját. Sőt 

levelében még a nem zsidó Keller Imre nevét is megemlítette, aki „ugyan nem zsidó, de mint 

exponált szabadkőműves erősen filoszemita gondolkodású.”173 Ez a levél, bár valószínűleg 

egyfajta személyes bosszút is magában rejtett, hiszen Sziklay kifejezetten rossz viszonyt ápolt 

Kellerrel, arra enged következtetni, hogy a kultúrreferens 1938 után – bármilyen sérelmeket is 

táplált a Kassán berendezkedő magyar bürokráciával szemben – mégiscsak azonosult az 

aktuális zsidóellenes kurzussal.  

Minthogy a kutatás során nem találtam egyértelmű bizonyítékot Sziklay párttagságára, ezért 

azt kell feltételeznem, hogy Sziklay Ferenc nem volt tagja egyik pártnak sem, legalábbis 1922 

és 1925 között biztos, hogy nem. Éppen az ellenzéki pártok szövetségét pecsételte meg 

ugyanis Petrogalli Oszkár Kisgazdapártból való kilépésének aktusa, aki ezt követően állt a 

Központi Iroda élére mint egyfajta pártok felett álló vezető,174 a kultúrreferens pedig rajta 

keresztül került be a politikai elitbe. Azt az elképzelést, hogy a pártok közi együttműködést 

pártonkívüli személyek képviseljék végül az is megerősítette, hogy nemcsak Petrogalli, de 
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1923 elején a Központi Iroda valamennyi tagja kilépett a Kisgazdapártból, hogy ezzel „az 

egész magyarság ügyét szolgálják”.175 Lehetséges, hogy a kilépő személyek közt volt maga 

Sziklay is, mint a pártok egyik közös intézményének vezetője. Nyitva marad azonban a 

kérdés, hogy ez előtt tartozott-e valahova, és hogy később nem lett-e újra tagja valamelyik 

pártnak. Az általam kutatott források szerint még később sem csatlakozott valamely magyar 

párt kassai szervezetéhez,176 ahogy az Egyesült Magyar Párt kassai pártvezetőségében és 

tisztikarában sem volt jelen. Sőt, a párt kulturális szakbizottságának élére is Gömöry Jánost 

nevezték ki, nem pedig őt.177 Mindezt az is megerősíti, hogy Sziklay nevét a korabeli 

meglehetősen pontos, minden részletre kiterjedő csehszlovák rendőrségi jelentésekben is 

csupán az Esti Újság szerkesztőjeként vagy a Kazinczy Társaság titkáraként említik.178 Az én 

megállapításaimat persze jövőbeni kutatások remélhetőleg pontosítani fogják majd. 

Sziklay László visszaemlékezésben mindemellett tetten érhető apjának összetett, érzékeny 

személyisége is és a kisebbségi életszakaszát jellemző kettősség, kultúrreferensi politikai 

megbízatása és a politikai pártatlanságra törekvés vágya közti ellentmondás, amely talán 

abból is fakadt, hogy egy irodalomtörténészi és írói karrierre vágyó ember 1918 után 

hivatalnoki kényszerpályára került. Állítólagos „érzékenységéről” Gömöry is 

megemlékezett,179 de már kortársai tucatnyi neki írt levelükben megrótták hirtelen 

kirohanásai, sértődékeny viselkedése miatt. Reinel János, pozsonyi újságíró például durva 

hangnemű levelet kapott tőle, amikor a kultúrreferens közvetítése nélkül kérte fel a Kazinczy 

Társaság íróit egy magyarországi szereplésre: „képtelen vagyok megérteni azt az agressív 

hangot, amelyet leveledben velem szemben használsz“ – írta meglepődve Sziklaynak.180 Egy 

ízben Győry Dezső is csodálkozott nyers fogalmazásmódján: „Hiába minden, ha Te 

mindenben személyi élt és támadást keresel.“181 Barátja Schubert Tódor 1937-ben 

részletesebben is kifejtette, hogy szerinte milyen képet alakított ki róla a korabeli 

csehszlovákiai magyar értelmiség. „Te Neked megvolt az egész országra szóló 

kultúrkoncepciód, amelynek legnagyobb részét csak papíron tudtad azonban keresztülvinni, 
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179 Gömöry János: Emlékeim… i.m. 145. 
180 OSZK, K, fond 158, 4. doboz/2. mappa: Reinel János levele Sziklay Ferencnek, Pozsony, 1929. szeptember 

17. 
181 OSZK, K, fond 158, 4. doboz/2. mappa: Győry Dezső levele Sziklay Ferencnek, PMH, d.n.  
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részben a politika miatt, részben mert nem voltak emberek, akik a gyakorlatban ezeket 

megvalósították volna. E mellett Ferikém túlérzékeny voltál, emiatt nem tudtál diplomata 

lenni, megsértődve visszavonultál s így jött a kritika és a saját elgondolásaiddal ütöttek, hogy 

ezt sem csináltad meg, meg azt sem. Évek múlva kialakult az újabb emberek között, hogy nini 

ezt is Sziklaynak kellett volna megcsinálni, meg amazt is, hát mit csinált ez a Kultúrreferátus 

ha ezt sem. […] Te azonban elkeseredtél, elégedetlenkedtél, visszavonultál, magadat 

kínoztad, bizalmatlan lettél az emberekkel szemben is s így természetesen akcióképességed is 

csökkent.”182 

Összességében tehát úgy vélem, hogy a Sziklay László által rajzolt kultúrreferens-kép 

elsősorban azt a célt szolgálta, hogy édesapját a Fábry Zoltán által csak „kúria-kvaterka 

nemzedéknek” gúnyolt,183 konzervatív kisebbségi elit köréből egyszer s mindenkorra 

kivonja.184 Ehhez pedig a valóságosnál sötétebbre kellett festenie a Sziklay Ferencet 

körülvevő politikai és kulturális közeget, s pozitívabbra saját apja alakját. Nem célravezető 

tehát a fiú emlékiratát kizárólagos forrásként kezelni Sziklay Ferenc tevékenységének a 

megértéséhez, – ahogy azt több róla szóló munka megteszi.185 Sajnálatos módon a 2003-ban 

megjelent Sziklay László-féle kézirat még Gömöry 1964-es visszaemlékezésénél is 

leegyszerűsítőbb és elfogultabb módon nyúlt a két világháború közötti csehszlovákiai magyar 

világ bemutatásához. A dolgozatban magam is csak akkor hagyatkoztam a fiú emlékiratára, 

ha más forrás nem állt rendelkezésre egy kérdés alaposabb megvizsgálásához. 

 

4.3. A Sziklay-hagyaték 

A Sziklay Ferenc után fennmaradt hagyaték nagy értéket képvisel a szlovákiai magyar 

kisebbségtörténet számára. A budapesti Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának 158-as 

fondja, mely a kultúrreferensi és személyes levelezése mellett túlnyomórészt publicisztikai és 

szépirodalmi írásait, előadásainak szövegét tartalmazza a Gömöry-hagyatékhoz hasonlóan 

feldolgozatlan,186 noha Bárdi Nándor már 2000-ben készített róla egy összefoglaló 

                                                           
182 OSZK, K, fond 158, 21. doboz/2. mappa, Schubert Tódor levele Sziklay Ferencnek, Léva, 1937. november 

26.  
183 Fábry Zoltán: Kúria, kvaterka, kultúra. Adalékok a csehszlovákiai magyar kultúra első fejezetéhez: 1918–

1938. Bratislava-Budapest, Slovenské výdavateľstvo krásnej literatúry – Szépirodalmi Kiadó, 1964 
184 „Fábry Zoltán, akit manapság [az 1970-es években] divat diadalmasan szembeállítani vele [Sziklay 

Ferenccel], azt írta az 1918-ban kisebbségi sorsba került szlovákiai magyarság első nemzedékéről, hogy az a 

»kúria, kvaterka« nemzedéke. Nos, apám ízig-vérig városi ember, aki a villanyszereléstől a legmagasabb rendű 

zenéig az élet minden skáláját végigjárta, utálta a pipázgató-borozgató életformát, sohasem kvaterkázott.“ In: 

Sziklay László: Egy kassai… i.m. 283. 
185 Koudela Pál: A kassai polgárság… i.m.; Koudela Pál: A magyar polgárosodás... i.m.; Koudela Pál: A magyar 

érdekérvényesítés... i.m. 
186 A Sziklay-hagyatékből idéz: Koudela Pál: A kassai polgárság… i.m. 75, 92, 100, 257, 259. 
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katalógust.187 Ugyanakkor nem kis problémát jelent Sziklay pártokhoz való viszonyának 

feltárása, illetve magának a Kultúrreferátusnak a politikai háttérintézményként való 

rekonstruálása szempontjából, hogy a fond a csehszlovákiai magyar pártok által 1922-ben 

létrehozott és általa irányított kassai iroda anyagának csak egy töredékét, ezen belül is a 

referensi levelezés főként kulturális részét őrzi. A referátus dokumentációjából 1937-ben 

kikerült annak „politikai része”, vagyis a politikai tartalmú levelek, illetve Sziklay sérelmi 

politizáláshoz gyűjtött anyaga. Ezeket a kultúrreferens az Egyesült Magyar Párt utasítására 

Fleischmann Gyula politikusnak adta át,188 s később valószínűleg eltűntek a párt irataival 

együtt.189 Mindezek ellenére a kisebbségtörténeti kutatások tekintetében fontos anyagról van 

szó, hiszen nemcsak a két világháború közötti csehszlovákiai magyar pártok, de az általuk 

működtetett többi iroda nagy részének az iratanyaga sem került eddig elő. A hagyatékban 

ráadásul nem csupán a Sziklaynak írt, hanem az általa fogalmazott levelek is megőrződtek 

Sziklay másolatai révén, vagy később a többi szerző adományának köszönhetően, melyekkel a 

hagyaték kiegészült, ezáltal konkrét dialógusok is rekonstruálhatóak egy-egy ügyről. Emellett 

Sziklay szinte teljes publicisztikai, de legalábbis irodalmi munkássága is megtalálható a 

hagyatékban, a legtöbb megjelent vagy soha nem publikált írással. 

 

5. Terminológiai kérdések 

A bevezetőben végül fontosnak tartok néhány terminológiai kérdést is felvázolni. Először is a 

két világháború közötti Csehszlovák Köztársaságban élő magyar kisebbségi közösség a 

csehszlovákiai, a (cseh)szlovákiai, a szlovákiai, a szlovenszkói vagy a felvidéki jelzőt 

használja a történész. Ezek a jelzők mind arra a földrajzi területre utalnak, amelyen a 

kisebbség 1918 és 1938 között (és persze a vizsgált korszakon kívül is) élt, bár közülük a 

csehszlovákiai ebben az időszakban a mai Csehország és Kárpátalja területét is magába 

foglalta. A ma már kissé idegenül ható szlovenszkói jelző – mely a kisebbségi közösség saját 

korabeli önelnevezése volt –, a szlovák Slovensko-ból, vagyis Szlovákiát jelentő szóból ered, 

ugyanakkor elméletileg csak a mai Szlovákia területén élő magyar társadalmat fedte le.190 

                                                           
187 Bárdi Nándor (Szerk.): Áttekintés Sziklay Ferenc kéziratos hagyatékáról. Budapest, 2000. Ez 2015-ben az 

internetre is felkerült: http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/eredmenyek-otka-109173-kisebbsegi-magyar-kozossegek 

(Letöltve: 2014. december 10.) A 30 dobozból álló anyagban, melynek nagy része rendezetlen, a hagyatékot 

átvevő Bata Imre feljegyzései is megtalálhatóak. Lehetséges, hogy a levelezés egy kisebb hányadát ő, Turczel 

Lajos vagy esetleg Sziklay László rendezte.  
188 Lásd: OSZK, K, fond 158, 26. doboz/2. mappa, Sziklay Ferenc levélfogalmazványa Jaross Andornak, é.n. 
189 Lehetséges, hogy az 1938-as államfordulat után, az iroda felszámolásakor is bekértek tőle iratokat, bár erre 

vonatkozó forrást eddig nem találtam. 
190 Erről lásd. Simon Attila: Felvidéki vagyok vagy szlovákiai? In: Popély Árpád – Simon Attila – Szarka László: 

Felvidéki vagyok, vagy szlovákiai? Kiadja: Fiatalok a Jövőért Polgári Társulás – Občianské združenie Mládež 

http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/eredmenyek-otka-109173-kisebbsegi-magyar-kozossegek
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Nemcsak az irodalmi, publicisztikai szövegben, hanem a szlovákiai jelző hivatalos magyar 

fordításaként is használták tankönyvek (pl. Természetrajz a szlovenszkói magyar tannyelvű 

polgári iskolák I. oszt. számára), politikai háttérintézmények (Szlovenszkói és Ruszinszkói 

Szövetkezet Ellenzéki Pártok Központi Irodája), különféle szervezetek (pl. Szlovenszkói 

Magyar Evangélikus Szövetség), egyesületek (pl. Szlovenszkói Selyemtenyésztési Egylet) és 

újságok címében (pl. Magister: szlovenszkói alkalmazott gyógyszerészek szövetségének 

szaklapja). Sőt még pártok nevében is találkozunk vele (pl. Nyugat-Szlovenszkói 

Keresztényszocialista Párt), így tehát a korabeli csehszlovák hatóságok által is elfogadott, 

többé-kevésbé semlegesnek tekinthető szóhasználatot takar, amely azonban kétségkívül a 

felvidéki jelző közéletben való használatának állam általi ellehetetlenítése és a Slovensko szó 

önkényes magyarításának eredményeképpen jött létre. Mindehhez azt is hozzá kell tenni, 

hogy a szlovenszkói jelzőt nem lehet úgy idegen nyelvre lefordítani, hogy visszaadja a 

szlovákiaitól eltérő hangzását, de tény, hogy bevett önelnevezés volt, melyet lényegében csak 

1938-ban váltott fel a szlovákiai.191 

A szlovákiai magyarok elnevezés először az 1939 és 1944 között létező Tiso-féle Szlovák 

Köztársaságban élő magyar közösséget jelölte, később 1945 után teljesen kiszorította a 

szlovenszkói jelzőt, s a jelenkori történetírás számára is elfogadottá vált. Sőt, kezd a 

kifejezetten dél-szlovákiai magyarság szókapcsolat is elterjedni,192 amely egyúttal azt is jelzi, 

hogy a szlovákiai magyar kisebbség a 21. század elején mely területtel (és mely terület 

múltjával) azonosítja magát. Mindebből kifolyólag a dolgozatban a szlovenszkói és szlovákiai 

jelzőt egymás szinonimájaként használom, a felvidéki magyarok szókapcsolattól pedig azért 

tekintek el, mert főként a két világháború közötti Magyarország irredenta retorikájában és a 

magyar revíziós törekvések kontextusában merült fel, s a fent említett okokból kevésbé volt 

jellemző az általam vizsgált kisebbségi értelmiségiek önidentifikációjában. 

Munkámban kisebbségi és városi magyar elitről, illetve magyar értelmiségről írok, ezért 

szükségesnek tartom azt is megmagyarázni, hogy mit értek e fogalmakon. Mindkét esetben a 

Gyáni Gábor-féle meghatározást követem. Az elitet annak szociológiai értelmében 

használom, vagyis a társadalmi hierarchia csúcsán helyet foglaló kollektívumot, illetve azok 

együttesét értem rajta, akikre a társadalom más, tehát „lentebbi” csoportjaival szembeni 

                                                                                                                                                                                     
pre budúcnosť. 8–9. In: http://watson.sk/NZONLINE/docs/felvideki-vagyok-vagy-szlovakiai.pdf (Letöltve: 

2014. augusztus 5.) 
191 Erről lásd. Filep Tamás Gusztáv: Szlovenszkó, tótok, alföldszéli magyarok. Adalék a szlovákiai magyar 

önazonosítás történetéhez. Gömörország 2009/2. 17–21. 
192 Lásd például Simon Attila: Magyar idők... i.m.  

http://watson.sk/NZONLINE/docs/felvideki-vagyok-vagy-szlovakiai.pdf
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erőfölény jellemző.193 Az elit az adott társadalom körülményei között a legnagyobb 

mértékben birtokolja a legfontosabb javakat: a materiális gazdagságot, a hatalmat és a 

presztízst, tehát az anyagilag legtehetősebb, politikai hatalommal és a foglalkozáshoz kötődő 

legmagasabb presztízzsel bíró réteg tagjaiból tevődik össze. Szokás megkülönböztetni 

gazdasági, politikai és kulturális elitet attól függően, hogy a vizsgált csoport mely javakat 

birtokolja.194  

Az értelmiség fogalmát az egyetemi (főiskolai) diplomát szerző, szellemi tevékenységet 

folytató egyének csoportjára terjesztem ki, amelyet megkülönböztetek a tisztviselői rétegtől. 

Szűkebb értelemben idetartozik az összes szabadpályás élethivatás és a nem tisztviselőként 

alkalmazott szellemi dolgozók némely csoportja is, például ügyvédek, orvosok, tanárok, 

mérnökök, papok, újságírók, művészek, írók vagy színészek.195 Végezetül nem mellékes 

szempont az sem, hogy az eperjesi és kassai magyar értelmiség egyszerre volt tagja a város 

vagy a városi magyar közösség és csehszlovákiai magyarság elitjének, bár ezek a szerepkörök 

nem szükségszerűen jártak együtt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
193 Gyáni Gábor: Az elitek. 222. In: Kövér György – Gyáni Gábor: Magyarország társadalomtörténete a 

reformkortól a második világháború végéig. Budapest, Osiris Kiadó, 2001. 221–257. 
194 Mészáros Magdolna: Betekintés a szlovákiai elitre vonatkozó szociológiaielméletekbe és kutatásokba. 125. In: 

Kovács Imre (Szerk.): Elitek a válság korában. Magyarországi elitek, kisebbségi elitek. Budapest, MTA 

Politikatudományi Intézet – MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Argumentum Kiadó, 2011. 125–

139.  
195 Gyáni Gábor: Az értelmiségi középosztály. 277. In: Kövér Görgy – Gyáni Gábor: Magyarország 

társadalomtörténete a reformkortól a második világháború végéig. Budapest, Osiris Kiadó, 2001. 277–289. 
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II. POLITIKAI ÖNSZERVEZŐDÉS 

 

1. Impériumváltás a városban és Csehszlovákia létrejötte 

1918. október 28-án Prágában a Csehszlovák Nemzeti Bizottság kihirdette a Csehszlovák 

Állam megszületését, melyhez a nemzeti érzelmű szlovák elit a turócszentmártoni nyilatkozat 

megfogalmazásával két nappal később csatlakozott. Ezzel létrejött a mintegy két évtizedig 

fennálló első Csehszlovák Köztársaság, csehek és szlovákok közös állama. Az akkor még a 

magyar államhoz hű városi elitek Csehszlovákiába történő integrálása azonban rengeteg 

feszültséggel és konfliktussal járt. A dolgozat ezen részének nem lehet célja az eperjesi és 

kassai impériumváltások részletes feldolgozása, ehhez egyébként is nagyrészt hiányoznak 

még az alapkutatások. Röviden azonban érinteni kell azokat a fontosabb politikai fordulatokat 

és változásokat, amelyek alapvetően befolyásolták a városi magyar elit 1918 utáni közösségi 

stratégiáit. 

Az 1918–19-es impériumváltás historiográfiai feldolgozottsága Eperjes tekintetében komoly 

előrehaladást mutat, elsősorban a Peter Švorc által írt vagy szerkesztett kiadványoknak és 

néhány kisebb tanulmánynak köszönhetően.196 Sőt, az eperjesi hatalomváltással és a Szlovák 

Tanácsköztársasággal részletesen foglalkozott az 1989 előtti szlovák és magyar szakirodalom 

is.197 Ezzel szemben a kassai államfordulat helyi vonatkozásainak és sajátosságainak 

mikroszinten történő feltárása még várat magára, noha az 1980-as években elkészült egy jól 

használható monográfia és bibliográfia Kassa 1858 és 1945 közötti városi közigazgatásáról198 

és a marxista szemléletű történetírás is foglalkozott már a témával.199  

A Csehszlovákiához került városokban a fordulat a politikai élet színterén valósult meg a 

leggyorsabban. Miután 1918. október 14-én Károlyi Mihály vezetésével megalakult 

Budapesten a Magyar Nemzeti Tanács, Maléter István jogakadémiai tanár vezetésével 

Eperjesen is létrejött az ennek megfelelő politikai tömörülés, amely Magyarország integritása 

mellett foglalt állást. Ősz végére már a Ruszin Nemzeti Tanácsnak és a Kárpátorosz Nemzeti 

                                                           
196 Švorc, Peter – Heppner, Harald (Szerk.): Veľká doba v malom priestore. Zlomené zmeny v mestách 

stredoeurópského a ich dôsledky (1918 – 1929). Prešov-Graz, Universum, 2012.; Švorc, Peter (Szerk.): Veľka 

doba a...i.m. 
197 Chmelárová, Mária – Pažur, Štefán: Politický vývin… i.m. 146–168.; Roják Dezső – Smutný, Anton (Szerk.): 

Együtt harcoltunk. Visszaemlékezések az 1919-es Szlovák és Magyar Tanácsköztársaságra. Bratislava, 

Szlovákiai Politikai Könyvkiadó, 1960.; Milei György – Smutný, Anton (Szerk.): Dokumentumok a Szlovák 

Tanácsköztársaságról 1919. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1970. 
198 Kirst, Jozef – Potemra, Michal: Mestská správa... i.m. 
199 Kordíková, Marta: Adalékok a kassai munkásmozgalom történetéhez (1917–1921). In: Magyarok 

Csehszlovákiában… i.m. 73–113.; Tajták, Ladislav: Národnodemokratická revolúcia na Východnom Slovensku 

v roku 1918. Bratislava, Slovenské Pedagogické nakladateľstvo, 1972. 
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Tanácsnak is Eperjes lett a székhelye.200 1918. november 4-én az ún. Kelet-Szlovák Tanács 

szintén röpiratban hívta fel magára a figyelmet.201 A három tanács közül a legbefolyásosabb 

és legtöbb taggal rendelkező a magyar volt. Kőszeghy József, későbbi MNP-s képviselő 

vezetésével létrejött egy Sáros Vármegyei Nemzeti Tanács is, amely szintén a magyar állam 

egysége mellett állt ki, ám meghatározóbb feladatot nem játszott a városvezetésben.202 

A csehszlovák irányvonalat képviselő Szlovák Nemzeti Tanács 1918. november 18-án alakult 

meg, de nem Eperjesen, hanem a tőle nem messze fekvő Sóváron (Solivar).203 Székhelyét 

csak decemberben tette át a városba,204 miután Eperjest 1918. december 28-án elfoglalták a 

František Beran alezredes által vezetett csehszlovák katonai egységek.205 Ezt követően Pavel 

Fábry az első sárosi csehszlovák zsupán beiktatására 1919. január 11-én került sor.206 A 

zsupánt Bánó Aladár akkor még városi főjegyző szlovákul üdvözölte. Ugyanezen a napon 

megérkezett Eperjesre Vavro Šrobár, a prágai csehszlovák kormány Szlovákia irányításával 

megbízott teljhatalmú minisztere is, akit az állomáson a város nevében többek között Faragó 

József polgármester üdvözölt.207 Őt néhány hónappal később, 1919. április 25-én mentették 

fel tisztségéből.208 

A csehszlovák hatalom berendezkedését hátráltatta, hogy 1919. március 21-én Budapesten 

kikiáltották a Magyar Tanácsköztársaságot, majd Eperjesen az alig néhány hétig fennálló 

Szlovák Tanácsköztársaságot is (1919. június 16.),209 melynek katonai hátterét a Vörös 

Hadsereg északi hadjárata és Csehszlovákiától való terület visszaszerző akciója jelentette.210 

Fábry zsupán végül 1919. július 5-én tért vissza a csehszlovák katonák által ismét birtokba 

vett városba, ahol ez év augusztusában Hreblay Emil baromfitenyésztési szakértőt nevezte ki 

Eperjes polgármesterévé.211 Ezzel megkezdődött a csehszlovák konszolidáció időszaka. 

Kassán hasonló átmenetekkel zajlott az államfordulat. 1918. október 31-én alakult meg a 

helyi Magyar Nemzeti Tanács Molnár Miklós szociáldemokrata politikus vezetésével, rá 

                                                           
200 Švorc, Peter (Szerk.): Veľka doba a...i.m. 35. 
201 Naša Zastava (a továbbiakban NZ), 1918. november 10. 6. Vichodne slovjaci! 
202 Švorc, Peter (Szerk.): Veľka doba a...i.m. 36. 
203 Uo. 
204 Élén Mikuláš Moyzes állt. In: Klein-Tesnoskalský, Belo: Pamätná kniha mesta Prešova. Diel II. (1701–

1919), Prešov, Štátna vedecká knižnica, 2012. 72. 
205 Švorc, Peter (Szerk.): Veľka doba a...i.m. 45. 
206 Klein-Tesnoskalský, Belo: Pamätná... i.m. 73. 
207 Eperjesi Lapok, (a továbbiakban EL), 1919. január 12. 1. Dr. Fábry Pál installációja. 
208 Švorc, Peter (Szerk.): Veľka doba a...i.m. 53. 
209 Erről legutóbb lásd Ďurišin, Martin: Prešov ako centrum „revolúcie” – Slovenská republika rád (1919). In: 

Švorc, Peter – Heppner, Harald (Szerk.): Veľká doba v malom... 179–199.; Ďurišin, Martin: Prešov 

a „Slovenska Radova Republika“. In: Švorc, Peter (Szerk.): Veľka doba a... 69–94.;  
210 Tóth Árpád: A Magyar Tanácsköztársaság Vöröshadseregének északi hadjárata. (1919. május 30. -  június 

24.) Sic itur ad Astra. 2002/2–3. In: http://epa.niif.hu/01000/01019/00002/pdf/totharpi.pdf (Letöltve: 2014. 

augusztus 3.) 
211 Švorc, Peter (Szerk.): Veľka doba a...i.m. 59. 

http://epa.niif.hu/01000/01019/00002/pdf/totharpi.pdf
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néhány napra pedig a kassai Munkástanács is Horváth Fülöppel az élen.212 Molnárt a magyar 

kormány két héttel később Kassa főispáni teendőinek ellátásával megbízott kormánybiztossá 

nevezte ki.213 Ugyanakkor itt kiáltották ki a Dvortsák Győző eperjesi levéltáros és újságíró 

Szlovák Népköztársaságát is 1918. december 11-én.214 A Károlyi-kormány támogatásával 

megalakult államalakulat alig húsz napig, 1918. december 29-ig, a csehszlovák hadsereg 

kassai bevonulásáig állt fenn. Rá egy napra Kassán is megalakult a Szlovák Nemzeti Tanács, 

melynek élére az akkor éppen a városon kívül tartózkodó Július Kustra könyvkereskedő, 

olaszországi legionárius került.215 1919 januárjában a csehszlovák vezetés itt is megkezdte az 

új államhatalom szerveinek kiépítését az olasz katonai parancsnokság és a már említett Beran 

alezredes alatt szolgálatot teljesítő csehszlovák legionáriusok segítségével.216 A városi 

hivatalokban, például a Kassai Rendőrfőkapitányság irataiban viszont ekkor még cseh vagy 

„cseh.szlovák” katonai megszállásként kezelték a kialakult helyzetet.217 Vavro Šrobár 1919. 

január 11-én Kassára is ellátogatott, akit a Slovenský východ napilap értesülése szerint már 

a város „első szlovák polgármestere”, Vladimír Mutňansky is üdvözölt.218 A kassai zsupán 

Ján Sekáč ügyvéd lett. A politikai átalakulást, mint ahogy az ilyen bizonytalan, átmeneti 

helyzetekben lenni szokott országszerte tömeges demonstrációk tarkították. Kassán 1919. 

február 9-e és 15-e között általános sztrájkot tartottak, megállt a munka az üzemekben és a 

hivatalokban.  

Az új hatalom egyik szimbolikus aktusaként 1919. március 16-ról 17-re virradó hajnalban 

cseh-szlovák katonák ledöntötték a kassai Fő utca déli részén álló magyar Honvéd szobrát. 

Másnap délelőtt nagyobb tömeg gyűlt össze a letakart szoborcsonk körül, s amikor egy férfi 

megpróbált közelebb menni hozzá, a katonák a tömegbe lőttek egy fiatal lány és egy 

középkorú nő halálát okozva.219 A szobor ledöntését még a csehszlovák irányvonalat 

képviselő Slovenský východ cikkírója is vandalizmusnak nevezte, melynek aprópóján 

                                                           
212 Kordíková, Marta: Adalékok a kassai… i.m. 81.  
213 Archív mesta Košice (a továbbiakban AMK), Zápisnice Mestského zastupiteľstva 1918 II. 251–474. Kassa 

szab. kir város közgyűléséből, 21183/1918. A magyar belügyminiszter 1918. évi november hó 19-én 9494 eln. 

szám alatt kelt leirata, melyben a város közönségét arról értesíti, hogy a magyar kormány Molnár Miklós a kassai 

hatósági munkaközvetítő hivatal főnökét Kassa szab. kir. város főispáni teendőinek ellátásával megbízott 

kormánybiztossá kinevezte. 
214 NZ, 1918. december 15. 3. Vikriceli slovensku ludovu respubliku 
215 Kirst, Jozef – Potemra, Michal: Mestská správa... i.m. 137. 
216 Šutaj, Štefan (Szerk.): Kľúče k… i.m. 62. 
217 AMK, fond Policajný kapitanát, doboz 210, iratszám 2400/919. Készenléti szolgálatot teljesítő rendőrők 

részére beszerzett 100 kg kenyér árának megtérítése. A rendőrfőkapitány levele a Városi Tanácshoz. Kassa 1919. 

február 25.; Uitt. A tanács erre való válasza, 1919. május 28. 
218 Slovenský východ (a továbbiakban SV), 1919. január 11. 1–2. Návšteva ministra Šrobára v Košiciach.  
219 Esti Újság (a továbbiakban EÚ), 1919.március.18. 1. Cseh-szlovák katonák merénylete 
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azonban az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének agresszív moráljával vont 

párhuzamot.220  

Néhány hónappal később a Magyarországon hatalomra került bolsevikok jelentős területeket, 

köztük Kassát is visszafoglalták. A kommunizmus vörös zászlóival feldíszített város így egy 

hónapig ismét magyar közigazgatás alá került, mígnem 1919. július elején az antant újabb 

jegyzékének hatására a Vörös Hadsereg elhagyta a várost és a csehszlovák katonaság 1919. 

július 6-án ismét bevonulhatott. A csehszlovák állam alkotmányát végül 1920 februárjában 

hagyták jóvá, Magyarország pedig – a különböző kül- és belpolitikai kiútkeresések után – 

végül csak 1920. június 4-én írta alá a trianoni békeszerződést, amellyel mindkét város 

életében a csehszlovák hatalom nemzetközi jogilag is végleges megerősítést nyert. 

A centralizáció jegyében megvalósult csehszlovák közigazgatási reformok Eperjest rendezett 

tanácsú városból nagyközséggé, Kassát pedig – Pozsonyhoz hasonlóan – törvényhatósági jogú 

városból rendezett tanácsú várossá alakították át.221 A nagyközséggé válástól függetlenül 

Eperjes továbbra is használhatta a város (mesto) megnevezést.222 Az eperjesi Városi Hivatal 

hatáskörének egy részét a Járási Hivatal vette át. Eperjes élén a polgármester, a 12 tagú Városi 

Tanács és a 36, majd 1932 után 42 főből álló városi képviselő-testület állt. A testület munkáját 

az állam által kinevezett főjegyző ellenőrizte.223 A főjegyző bármelyik ügyet, amelyet a városi 

közgyűlés tárgyalt megvétózhatott, felfüggeszthette a képviselő-testületet és kormánybiztost 

nevezhetett ki. Eperjesen a választók által megszavazott városi képviselet szavazása döntött a 

polgármester személyéről is, ugyanakkor ezt is megvétózhatta a főjegyző.224 

Hasonló volt a helyzet Kassán, ahol a 48 tagú képviselő-testület munkáját szintén a Városi 

Tanács és az államhatalmat képviselő főjegyző ellenőrizte. Itt ugyanakkor a polgármestert az 

állam nevezte ki, a városi képviselő-testületből megválasztott öttagú elnökségből. A Városi 

Tanácsot Kassán az 5 tagból álló elnökség, a 11 megválasztott képviselő, a városi főjegyző, a 

városi jegyzőség egy hivatalnoka és 5 kinevezett kormányszakember alkotta.225 A 

közigazgatási reformok megvalósulása után az első községi választásokat végül 1923 

szeptemberében tartották mindkét városban. 

                                                           
220 SV, 1919. március 18. 1. Vandalizmus. 
221 A város jogállására vonatkozó 210/1920., 211/1920., 233/1920., 243/1922 és 275/1922. sz. törvénycikkeket 

lásd itt: http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi (Letöltve: 2014. április 5.) 
222 210/1920. Zákon ze dne 22.3.1920 o prozatimní úpravě správy politické na Slovensku. In: 

http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=1791&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 (Letöltve: 2014. november 

3.) 
223 A főjegyző státuszáról az 211/1920-as csehszlovák törvény rendelkezett. Zákon ze dne 22.3.1920 o obecních 

a obvodních notářích na Slovensku. In: http://www.epravo.cz/vyhledavani-

aspi/?Id=1792&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 (Letöltve: 2014. november 4.) 
224 Švorc, Peter (Szerk.): Veľka doba a...i.m. 67–68. 
225 Kirst, Jozef – Potemra, Michal: Mestská správa... i.m. 202. 

http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi
http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=1791&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=1791&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=1792&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=1792&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=1792&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=1792&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
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1923 januárjáig, tehát az új csehszlovák közigazgatás érvénybe lépéséig, a városvezetések 

személyi összetételében nem állt be olyan drasztikus változás, mint a második világháborút 

követően. Az államfordulattal nem feltétlenül cserélődött le a városi elit, persze kétségtelen, 

hogy 1923-ig (főleg magyar és magyar érzelmű) városi tisztviselőket és alkalmazottakat 

nyugdíjaztak és bocsátottak el.226 Sokan pedig eleve megtagadták a csehszlovák államnak 

való eskütételt, így nem kerülhettek közigazgatási állásba. Az eddigi ismeretek fényében 

összességében magam is egyetértek Peter Švorc-cal, aki szerint az etnikailag és nyelvileg csak 

részben, de identitásában teljesen magyar nemesi réteg és a Magyarországhoz lojális, szlovák 

vagy magyar identitású városi középosztálybeliekkel szemben az államfordulatot leginkább 

csak azok az alsóbb rétegekhez tartozó szlovák lakosok üdvözölték, akik az új államtól saját 

gazdasági és szociális helyzetük javulását várták.227 

 

2. Az eperjesi és kassai magyarok a statisztika tükrében 

Eperjes és Kassa városát a középkortól az 1940-es évek második feléig etnikai, nyelvi és 

vallási sokszínűség jellemezte. A modern nacionalizmus eszméjének 19. századi megjelenésig 

a különféle etnikai csoportok egymással kölcsönhatásban éltek, mely állapotot Cathrine Horel 

az Osztrák–Magyar Monarchia időszakára vonatkoztatva plurikulturalizmusnak nevez.228 A 

két várost benépesítő nemzetiségi és vallási életvilágok – a nagyrészt katolikus vagy 

protestáns németek, szlovákok, magyarok és az izraeliták – egymás mellett élése azonban 

semmiképpen sem volt megfeleltethető a multikulturalizmus történetileg új fogalmával, 

mellyel a poszt-modern nyugat-európai és Európán kívüli nagyvárosok társadalmait szokás 

leírni.229 A vizsgált városi lakosság nemzetfogalma, nemzeti identitása a 20. század elején 

korántsem volt olyan magától értetődő, mint a mai 21. századi ember számára. A származási, 

társadalmi rendhez, felekezeti csoporthoz fűző közösségi kötelékeket csak fokozatosan 

egészítette ki, majd váltotta fel végérvényesen a nemzethez való tartozás tudata.  

                                                           
226 Lásd például Eperjes esetében Štátný archív v Prešove (a továbbiakban ŠA PO), pôbočka Prešov, fond 

Mestský úrad Prešov 1923–1945 (a továbbiakban MÚ), Mestské zastupiteľstvo 1923–45, leltári szám 1. 

Zápisnice. Čislo: 2405/1923.adm.– Uzavretie veľka obec potreby reorganizovania a novozriadenia mestkých 

úradov. Pensionuje s platnosťou dňom 1-ho apríla r. 1923. 
227 Švorc, Peter (Szerk.): Veľka doba a... i.m. 46–47. 
228 Horel, Catherine: Multi- és plurikulturalizmus városi közegben. Nemzeti és társadalmi sokszínűség 

a Habsburg Monarchia városaiban, 1867–1914. 190–191. Aetas, 2010/2. 190–210.  
229 A multikulturalizmus a késő modernitásra jellemző diskurzus, amely a sokféleség és a különbözés társadalmi 

tapasztalatait jeleníti meg, értelmezi és értékeli újra. Lásd. Feischmidt Margit: Multikulturalizmus: Kultúra, 

identitás és politika új diskurzusa. 7. In: Multikulturalizmus, Osiris, Budapest, 1997. 7–28., Lásd. még. Berkes 

Lilla: A multikulturalizmus fogalmának kialakulása és jelentése. In: International Relations Quarterly, 2010/4. 

1–7. 
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Eperjes és Kassa etnikai sokszínűsége nem a modern kori migrációk, hanem a középkori 

német telepesek, a 16. század első felétől egyre hangsúlyosabban jelentkező magyar etnikum, 

valamint a szlovákká váló szláv lakosság, később pedig az 1840 után tömegesen betelepülő 

zsidóság együttélésének a következménye volt. A mai Szlovákia területén amúgy sem jöttek 

létre Bécshez, Budapesthez vagy Prágához hasonló soknemzetiségű világvárosok, itt jóval 

inkább a kisvárosi környezet fejlődött,230 s ilyen környezetben alakult ki a polgárság is.  

A téma megragadhatósága szempontjából megkerülhetetlen kérdés, hogy mennyire adott a 

dolgozat címében megjelölt két csoport, az eperjesi és a kassai magyar társadalom? 

Lehetséges-e megfelelően definiálni és körülhatárolni az eperjesi és a kassai magyar 

értelmiségi réteget? Milyen mértékben lehet a népszámlálási adatokra hivatkozni? Magyarnak 

tekinthető-e az az értelmiségi, aki magyar nyelvű újságokra fizetett elő és a magyar nyelvet 

beszélte a legjobban, de a népszámláláson zsidónak, esetleg csehszlováknak vallotta magát, 

mert azonosult a csehszlovák demokráciával? Magyar-e az, aki a választásokon a magyar 

ellenzéki pártok politikáját támogatta, de a munkaerőpiacon való könnyebb boldogulás 

érdekében 1921-ben és 1930-ban csehszlováknak vallotta magát? Tekinthető-e szlováknak az 

az ember, aki nem tudott jól magyarul, magát mégis magyarnak tartotta? Lehet-e egyáltalán 

csak a statisztikai adatokra hagyatkozni? 

Köztudott, hogy az 1867–1918 közötti dualista korszakban az államilag támogatott etnikai 

alapú magyar nemzetépítés jegyében ezekben a hagyományosan multietnikus és sokvallású 

városokban erőteljes asszimiláció ment végbe.231 A magyar statisztikák szerint már 1900-ra 

magyar többségű lett Kassa (64,82%), s 1910-re az eperjesi magyarok is relatív többségbe 

kerültek (48,9%). 1918, majd 1938 után azonban kiderült, hogy ez ilyen jellegű folyamatok 

teljes mértékben megfordíthatóak, s ahogy a statisztikai eredmények korábban a magyar, úgy 

ezután a csehszlovák, majd egy következő államfordulat esetén újra a magyar állampolitikát 

igazolhatják. Az 1919-es rendkívüli, de főként az 1921-es és az 1930-as csehszlovák 

népszámlálás eredményeképpen e két városban a magát magyarnak valló lakosság aránya 

20% alá esett vissza, az 1941-es magyar népszámlálás mégis újra magas, 83,5%-os magyar 

többséget mutatott ki Kassa esetében. 

A magyar és a csehszlovák népszámlálások politikai céljukat tekintve sokban megegyeztek 

egymással, annak ellenére, hogy a csehszlovák nemzetiségpolitikát közép-európai 

                                                           
230 Mannová, Elena: Meštianstvo na Slovensku v 19. a 20. storočí ako predmet historického výskumu. 88. 

Historický časopis, 1997/1. 85–90. 
231 Szarka László: A városi magyar népesség a Magyarországgal szomszédos országokban (1910–2000). 198. In: 

Kovács Nóra – SzarkaLászló (Szerk.): Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. 

Budapest, Akadémiai Kiadó, 2002. 195–218. 
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viszonylatban jóval liberálisabbnak tekintették, mint az 1918 előtti (vagy utáni) 

Magyarországét. Az eredményeknek az államnemzetet kellett igazolniuk, ezért a 

népszámlálást elrendelő államnak az állt érdekében, hogy minél többen vallják magukat az 

államalkotó magyar, később „csehszlovák” nemzet tagjának. A két népszámlálás gyakorlata 

között persze számos eltérés mutatkozott. Az egyik legfontosabb az volt, hogy az 1880 és 

1910 között megtartott magyar népszámlálások során az anyanyelvi hovatartozás alapján 

történt a nemzetiségi adatfelvétel. 1910-ben arra a nyelvre kérdeztek rá, amelyet az 

állampolgár „magáénak vallott és legjobban és legszívesebben beszélt”,232 nem pedig az illető 

nemzeti hovatartozására.  

Az 1919-es rendkívüli csehszlovák népszámlálás, melyet Šrobár-féle népösszeírásként is 

emlegetnek, már közvetlenül az állampolgárok nemzetiségére kérdezett rá, melyet Jozef 

Mráz, cseh statisztikus egyfajta belső meggyőződésként definiált.233 Az éppen megalakult 

Csehszlovák Állam számára természetesen kulcsfontosságú volt, hogy minél pontosabb, saját 

maga által felmért etnikai adatokat szerezzen a területre vonatkozóan, melyeket majd a 

Versailles-i békekonferencián, valamint az állam közigazgatási rendszerének kialakításában is 

felhasználhat.234 Az adatfelvételek során nem tettek különbséget a cseh és a szlovák 

nemzetiség között, őket a statisztikákban „csehszlovák” nemzetiségűekként rögzítették. 

Ráadásul az 1921-es és 1930-as csehszlovák népszámlálások adatfelvételében bevezették a 

zsidó nemzetiséget is, amely a térségben az egyetlen nem nyelvhez kötött nemzetiségi 

kategória volt,235 s melynek következtében a kassai zsidóság is válaszút elé került.  

Az 1921-es csehszlovák népszámlás során nemzetiségen a felnőtt (14 évnél idősebb) és 

szellemileg ép állampolgár „nemzeti-politikai meggyőződését értették, amelyet az egyén egy 

nemzeti csoporthoz vagy nemzethez való törzsi hovatartozás alapján” határoztak meg.236 

1930-ban az összeírt állampolgár nemzetiségét az anyanyelv alapján döntötték el, kivételt a 

zsidók esetében tettek, akiknek nagy része Csehszlovákiában valóban nem beszélte a héber 

vagy a jiddis nyelvet.237  

                                                           
232 A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása. 6. r., Végeredmények összefoglalása. Budapest, 

1920, Számlálólap-minta. 5. valamint II. Részletes kimutatások 129. 
233 Klein-Pejšová, Rebekah.: Mapping Jewish... 57. 
234 Tišliar, Pavol: Mimoriadne sčítanie ľudu na Slovensku z roku 1919. Príspevok k populačným dejinám 

Slovenka. Bratislava, Statis, 2007. 10.  
235 Klein-Pejšová, Rebekah.: Mapping Jewish... 52. 
236 „Národnosťou rozumie sa u osob dospelých (starších 14 rokov) a duševne zdravých, národno-politické 

presvedčenie jednotlivcovo podľa kmeňovej príslušnosti k určitému národnému celku alebo národu. Národnosť 

môže byť len jedna.“ In: Československá statistika – svazek 9. Sčítaní lidu v Republice československé ze dne 

15. února 1921, I. díl. Praha, Státní úřad statistický, 1924. 77. 
237 „Národnost se zapisuje u každé sčítané osoby (československé i cizí státní příslušnosti) zpravidla podle 

mateřského jazyka. Jinou národnost, než pro kterou svědčí mateřský jazyk, lze zapsati jen tehdy, jestliže sčítaná 
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Gyurgyík László szerint a nemzetiség anyanyelv alapján történő meghatározása azért 

problematikus, mert nem számol a többes kötődésű, többnyelvű személyekkel. A csehszlovák 

módszer viszont azért szubjektív, mert a megkérdezett személy (látszólag) minden egyéb 

tényezőtől függetlenül vallja magát olyan nemzetiségűnek, amilyennek akarja. Vagyis ez az 

adatfelvételi mód abból indul ki, hogy mindenki rendelkezik kialakult nemzettudattal.238 A 

csehszlovák népszámlálásokban Kovács Éva is főként egy politikai aktust látott, amelyet csak 

korlátozott mértékben tudott felhasználni a kassai zsidóság nemzeti identitásának 

vizsgálatához. Munkájában amellett érvelt, hogy a tényleges nemzetiségi arányok tekintetében 

a népszámlálási adatok félrevezetőek, s a kisebbségek esetében elsősorban nem a nemzeti 

azonosságtudatot, hanem a csehszlovák államhoz való lojalitást és a megfélemlítettség 

mértékét mutatják.239 Mindehhez ugyanis hozzá kell tenni, hogy Szlovákia és Kárpátalja 

területén a csehszlovák népszámláló biztos töltötte ki a népszámlálási íveket a 

megszámlálandó személy bemondása alapján. Ezzel kapcsolatban Popély Gyula néhány 

tudatos adathamísításra is felhívta a figyelmet,240 bár ezek mértéke még nincsen kielégítően 

feltárva. 

1921-ben Csehszlovákia mintegy 13 milliós lakosságának 5,57% vallotta magát magyar 

nemzetiségűnek, ideszámítva Csehország, Szlovákia és az akkori Kárpátalja területét. Ez az 

arány 1930-ra 4,78%-ra csökkent. Ehhez még hozzá kell tenni a csehszlovák 

állampolgársággal nem rendelkező személyek számát: ők 1921-ben 238 961-en, 1930-ban 

pedig 249 971-en voltak.241 Valamivel előnyösebb pozíciókkal bírt a magyar kisebbség, 

amennyiben csak Szlovákia területét vesszük számításba: itt 1921-ban a lakosság 21,48%-át, 

1930-ban pedig 17,58%-át tették ki a csehszlovák állampolgársággal rendelkező magyar 

nemzetiségűek. 

 

                                                                                                                                                                                     
osoba nemluví mateř- ským jazykem ani ve své rodině ani v domácnosti a úplně ovládá řeč oné národnosti. Židé 

mohou však vždy přiznati národnost židovskou. Není přípustno zapsati více než jednu národnost. Přizná-liněkdo 

národnosti dvě nebo žádnou, zapíše sa jeho národnost podle mateřského jazyka.“ Československá statistika – 

svazek 98. Sčítání v Republice československé ze dne 1. prosince 1930. I. díl. Praha, Státní úřad statistický, 

1934. 17. 
238 Gyurgyík László: Magyar mérleg. A szlovákiai magyarság a népszámlálási és népmozgalmi adatok tükrében. 

Pozsony, Kalligram Könyvkiadó, 1994. 8. 
239 Kovács Éva: Választói magatartás, mint a nemzeti identitás mutatója Kassán a két világháború között. 83. 

Régio - Kisebbség, politika, társadalom 1993/3. 75–106.; 
240 Popély Gyula: Népfogyatkozás. A csehszlovákiai magyarság a népszámlálások tükrében 1918–1945. 

Budapest, Írók Szakszervezete Széphalom Könyvműhely, 1991. 55–58.  
241 Československá statistika – svazek 98. Sčítání v Republice československé ze dne 1. prosince 1930. I. díl. 

Praha, Státní úřad statistický, 1934. 49. 
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A csehszlovákiai magyarság túlnyomórészt agrár-jellegű társadalom volt, a magyarok 

többsége falvakban élt, kétharmaduk a mezőgazdaságban dolgozott.242 A városokban élő 

magyarok aránya 1930 után a Szlovákia területén fekvő két legnépesebb városban, 

Pozsonyban (123 844 fő) és Kassán (77 017 fő) is 20% alá esett.  

Eperjesen a dualizmus korában sem került abszolút többségbe a magát magyarnak valló 

lakosság. Az 1910-es népszámláláskor az eperjesieknek csak kevesebb, mint a fele (48,9%) 

jelölte meg a magyart anyanyelveként.243 A 1919-es rendkívüli népszámlálás során pedig 

a városlakók 22,68 %-a sorolta magát a magyar nemzetiségűek közé a korabeli sajtó 

értesülése szerint,244 az 1919-es Šrobár-féle népösszeírás kifejezetten Eperjes városára 

vonatkozó adatait ugyanis nem közölte egyetlen korabeli (általam átnézett) statisztikai lexikon 

                                                           
242 Simon Attila: Egy rövid… i.m. 23. 
243 A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása. 6. r., Végeredmények összefoglalása. Budapest, 

1920, Számlálólap-minta. 5. valamint II. Részletes kimutatások, 128–129. 
244 ÚV, 1920. augusztus 8. 1. A magyar iskolák 
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sem.245 Az eperjesi magyarok aránya ezután rohamosan csökkenni kezdett. Az 1921-es 

csehszlovák népszámlálás szerint a városi lakosság 11,31%-a (1948 fő),246 1930-ban pedig 

már csak 4,53%-a (937 fő) vallotta magát magyarnak.247 Mindezt persze érdemes a külföldi 

állampolgárokra vonatkozó adatokkal is kiegészíteni: 1921-ben 353 (az összlakosság 2,01%-

a), 1930-ban viszont már 1091 személy (5,01%) élt Eperjesen csehszlovák állampolgárság 

nélkül,248 közülük is 89-en, majd 117-en vallották magukat magyar nemzetiségűnek. 

Ami az első bécsi döntést követő állapotokat illeti, kizárólag Eperjes községére és nem 

a városra vonatkozó adatokat találtam csak meg. A községben (okres) 79 354 lakost 

regisztráltak, ebből 954-en vallották magukat magyarnak az 1938. december 31-én megfelelő 

módszertani előkészítés nélkül, a statisztikai szervek mellőzésével lebonyolított szlovák 

nemzetiségi kataszter szerint.249 Eperjesnek az 1940. évi szlovák népszámlálás szerint 24 394 

lakosa volt,250 a városban élő magyarok arányát azonban ebben az esetben sem közölték a 

statisztikai kiadványokban.  

 

 

 

                                                           
245 A Soznam miest na Slovensku dľa popisu ľudu z roku 1919 című szlovák nyelvű statisztikai kiadványban nem 

közölték az Eperjes városára vonatkozó adatokat. Helyette Eperjes és a körülötte fekvő Dolina, Dúbrava, Horné 

Záhrady, Okruhliak, Podhorany-Kuty és Surdok települések adatait együtt adták meg. Itt összesen 18698 lakos 

élt, melyből 3676 fő vallotta magát magyarnk. In: Soznam miest na Slovensku dľa popiso ľudu z roku 1919.  

Bratislava, Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska, 1920. 99.  
246 Československá statistika – Svazek 9. Sčítaní lidu v Republice československé ze dne 15. února 1921, I. díl. 

Praha, Státní úřad statistický, 1924. 29. 
247 Československá statistika – svazek 98. Sčítání v Republice československé ze dne 1. prosince 1930. I. díl. 

Praha, Státní úřad statistický, 1934. 35. 
248 Uo. 46. 
249 Územie a obyvateľstvo Slovenskej republiky o prehľad obcí a okresov odstúpených Nemecku, Maďarsku a 

Poľsku. Bratislava 1939. Vydal Štátny štatistický úrad. 10–11. 
250 Lexikon obcí Slovenskej republiky. Vydal Štátny štatictický úrad v Bratislave, 1942. 79. 
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Eperjeshez hasonlóan a 19. század végi Kassa is szlovák–magyar város képét mutatta, ahol a 

németajkú polgárság lassan asszimilálódott valamelyik népesebb (feltehetően a magyar) 

etnikumba. Az 1850–51-es Habsburg katonai népösszeírás szerint a helyi szlovákság még 

relatív többséget alkotott,251 s 1910-re csak fokozatosan emelkedett 75,43%-ra a magyar 

anyanyelvűek aránya, ideszámítva az eredetileg német (jiddis) anyanyelvű zsidókat is. Az 

1910-es népszámlálási adatok szerint a népességnek csupán 15%-át alkották a szlovákok, 7%-

át pedig a német (illetve a németként regisztrált jiddis) anyanyelvűek. 

1910-ben Kassán a város magyar anyanyelvű lakosságának 44%-a beszélt csak magyar 

nyelven, több mint 50%-uk pedig legalább kétnyelvű volt. Az összes lakosnak pedig csupán 

egyharmada, kereken 33%-a bírta kizárólag a magyar nyelvet.252 Egy második nyelv ismerete 

a dolgozó férfiak körében (66,51%), az ipari és kereskedelmi szférában volt a legnagyobb 

arányú. Juliane Brandt elemzései kimutatták, hogy a dualizmus során átstrukturálódott Kassa 

lakosságának nyelvi hierarchiája, azaz 1910-re a többség a magyar nyelvet jelölte meg 

anyanyelveként, de mellette beszélt egy másik nyelvet is.253 Varga Bálint ugyanezt a 

jelenséget vizsgálva ír Kassa (és Pozsony) esetében „újrastrukturált soknyelvűségről”. 

Emellett azt is hangsúlyozza, hogy a többnyelvűség sokkal kevésbé volt domináns jelenség a 

Monarchia városaiban, mint ahogy azt a kutatók eddig gondolták. A népszámlálások eleve 

nem regisztrálták az adott nyelvtudás mélységét.254 

                                                           
251 Czoch Gábor: A nemzetiségi megoszlás kérdései és társadalmi dimenziói Kassán az 1850/51-es összeírás 

alapján. 155. In: Czoch Gábor: „A városok szíverek.”... i.m. 149–164. 
252 A magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása. Hatodik rész... i.m. 140.  
253 Brandt, Juliane: Jazyky a ich používanie ako prostredie a pozdaie periodickej tlače. 172. In: Feniková- 

Čarnogurská, Martina – Kurucová, Angela (Szerk.): Úloha kníh a periodík v živote mnohonárodnostných Košíc: 

zborník z konferencie. Košice: Štátna vedecká knižnica, 2013. 170–186. 
254 Varga, Bálint: Multilingualism in urban Hungary, 1880–1910. 7–9. Nationalities Papers, 2014/6. 965–980.  
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Az 1918–19-es államfordulat Kassán is jelentősen átalakította a lakosság nemzetiségi 

szerkezetét. Az 1921-es csehszlovák népszámlálás 22,12%-nyi magyart rögzített, és az új 

többséget a 62,34%-nyi „csehszlovákok” alkották, mellettük 10,41% volt a zsidók és 4,24% a 

németek aránya. Az 1930-as csehszlovák népszámlálás után a magyarok aránya a hivatali 

nyelvhasználatot lehetővé tevő 20% alá, pontosan 17,99%-ra csökkent. Emellett 1921-ben 

2240 (az összlakosság 4,6%-a), 1930-ban pedig 6150 (az összlakosság 8,77%-a) Kassán 

tartózkodó külföldi állampolgárt regisztráltak:255 közülük 813-an, majd 1930 után 2413-an 

vallotta magát magyar nemzetiségűnek.  

A fent említett nyelvi átstrukturálódás folyamata tehát 1918 után is folytatódott a több 

nyelven beszélő és értő kassai lakosság körében. Az 1941-es magyar népszámlálás során a 

lakosság több mint 83%-a vallotta magát magyar anyanyelvűnek, de 95%-a nyilatkozott úgy, 

hogy beszéli a magyar nyelvet. Ugyanakkor a kassaiak 46,6%-a a szlovák, 20,4%-a a német, 

3,7%-a a cseh és 2,2%-a pedig jiddis nyelvtudást is bevallotta.256 Vagyis a lakosoknak 

majdnem a fele mind a szlovák, mind a magyar nyelvet értette a második világháború idején. 

 

                                                           
255 Československá statistika – svazek 98. Sčítání v Republice československé ze dne 1. prosince 1930. I. díl. 

Praha, Státní úřad statistický, 1934. 45. 
256 1941. évi népszámlálás. Demográfiai adatok községenként (Országhatáron kívüli terület) Kézirat. Budapest, 

Központi Statisztikai Hivatal, 1990. 337. 
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A 20. század első felében Eperjes és Kassa is egy masszívan katolikus városnak volt 

tekinthető, mivel mindkét helyen a lakosság kétharmada tartozott ehhez a felekezethez. 1918-

ig a katolikusok pozícióit erősítette többek között Eperjesen a Királyi Katolikus 

Főgimnázium, Kassán pedig a Premontrei Gimnázium, a Szent Orsolya-rendi Nevelőintézet 

és Leányiskola, valamint az 1804-től itt székelő római katolikus püspökség is.257
 A második 

legnagyobb vallási közösséget mindkét városban az izraeliták tették ki: az ő arányuk a két 

világháború között bőven 10% fölött mozgott. A városi lakosság felekezeti hovatartozása 

eleve jóval stabilabb volt az anyanyelvhez való viszonyulásnál. 

 

 

 

                                                           
257 Kassa lakosságának vallási megoszlásáról és nemzeti identitásáról lásd. Henschel, Frank: Religions and... i.m.  
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Simon Attila három tényezőt emelt ki, amely a régióban élő magyarok számának rohamos 

fogyását idézte elő 1918 után: a magyar tisztviselők nagy számban történő Magyarországra 

költözését,258 a többnyelvű városi lakosság identitásváltását és a népszámlálások fentebb már 

részletezett módszertanában bekövetkezett változásokat.259 Ezek közül is talán a leginkább a 

városi polgárság identitás- vagy nyelvváltásának kérdése szorul magyarázatra. Azon túl 

ugyanis, hogy zsidóság az egyik népszámláláson még magyar anyanyelvűnek, a másikon 

pedig már csehszlovák vagy zsidó nemzetiségűnek vallotta magát, majd 1941-ben újra 

magyarnak, nem szabad megfeledkezni arról a feltehetően többnyelvű csoportról sem, amely 

minden alkalommal az aktuális nemzetállami politikának megfelelően mindig a többségi 

nemzethez tartozóként nyilatkozott. Tehette ezt megfélemlítettségből, az állam és a hatalmon 

lévő elit iránt való lojalitása kifejezéseképpen vagy pedig egyszerűen azért, mert nemzeti 

identitásában bizonytalan vagy közömbös volt.260 Ezt az utóbbi kategóriát véleményem 

szerint semmiképpen sem szabad figyelmen kívül hagyni. Ehhez persze azt is hozzá kell 

tenni, hogy 1938 közepére Kassa lakosainak száma állítólag a 80000-et is elérte, Tost László, 

Kassa 1938 utáni polgármestere 25 ezer főre tette azok számát, akik a városból önkényesen 

távoztak az 1938-as államfordulat következtében.261 A távozók nagy része minden bizonnyal 

                                                           
258 Az Országos Menekültügyi Hivatal adatai szerint 1918. október 30. és 1924. június 30. között összesen 10 

6851 fő. Lásd. Petrichevich Horváth Emil: Jelentés az Országos Menekültügyi Hivatal négy évi működéséről. 

Budapest, Pesti Nyomda, 1924. 
259 Simon Attila: Egy rövid… i.m. 12. 
260

 Zahra, Tara: Imagined Noncommunities: National Indifference as a Category of Analysis. Slavic Review, 

2010/1. 93–119. 
261 FÚ, 1939. Január 14. 5. Nemzeti zarándokhellyé kell kifejleszteni Rákóczi városát. Tost László polgármester 

előadása a budapesti Baross-szövetségben. 
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a szlovák nemzetiséget erősítette volna és ekkor új magyar hivatalnokréteg is költözött a 

városba. 

A szlovák szakirodalomban szokás 1918-ig „statisztikai magyarokként” említeni azokat az 

etnikailag szlovák, német vagy izraelita lakosokat, akik a több évtizedes magyar 

nemzetépítés, a „magyarosítás” szerintük erőszakos jellege következtében vallották magukat 

magyar anyanyelvűnek a népszámlálásokon.262 Az 1920-as években a csehszlovák rendőrség 

is előszeretettel írt Eperjes esetében „idősebb szlovák, ámde megmagyarosított 

lakosságról,“263 vagy „magyar szellemben nevelt szlovák és zsidó lakosságról“, 

amely a magyar pártok potenciális szavazóbázisa lehet.264 S valóban, ahogy azt e fejezet 

későbbi részeiben kifejtem, a felnőtt korú városi lakosság a magyar nemzetiség arányánál 

nagyobb mértékben szavazott magyar pártokra a korban. Ennek kapcsán a „statisztikai 

szlovákok” elnevezés is felbukkan a szlovák történeti értelmezésekben, kifejezetten a két 

világháború közötti időszakra vonatkozólag.265 Ők lennének azok, akik 1918 után már 

csehszlovák nemzetiségűnek vallották magukat, a parlamenti és községi választások titkos 

volta miatt viszont kifejezésre juttatták a magyar elithez való kötődésüket is azzal, hogy 

magyar pártra adták le voksukat.  

Roman Holec Kassa esetében az „eredeti etnikai identitásokhoz való visszatérés” lehetőségét 

említi. Vagyis egy olyan felvetést fogalmaz meg, miszerint az 1850/51-es és 1921-es 

népszámlálás nemzetiségi adatai sokban megegyeznek egymással, hiszen mindkét alkalommal 

30% alatt mozgott a kassai magyarok aránya.266 Ez a megközelítés persze abból indul ki, hogy 

az 1850-es évek nemzetiségi adatai valamiféle „eredeti”, megkérdőjelezhetetlen állapotot 

tükröznek, amelyet csak a dualista korszak magyar nemzetiségi politikája változtatott meg, 

szerinte természetesen erőszakos módon. Ezzel figyelmen kívül hagyja többek között az 

1850-es évek előtti helyzetet, azt hogy a városok etnikai összetétele folyamatosan változott, és 

az asszimiláción kívül nem vesz tudomást sem a migrációs folyamatokról, sem a generációk 

közti vagy nemzedékeken belüli identitásváltásról, végső soron pedig önkényesen kiragad egy 

hetvenéves periódust Kassa történetéből. Ezzel összességében egy meglehetősen nacionalista 

                                                           
262 Holec, Roman: A Trianon-diskurzus a szlovák szépirodalomban. Limes Tudományos Szemle, 2010/4. 31–45.; 

Holec, Roman: Zmeny národnostného zloženia miest na Slovensku po roku 1918 a možnosti ich interpretácie. In: 

Švorc, Peter – Heppner, Harald (Szerk.): Veľká doba... i.m. 13–29.; Kárpáty, Vojtech: K niektorým... i.m. 
263 ŠA KE, KŽ, 114. doboz, č. spisu 100.-pres/1926. V Prešove, dňa 30. januára 1926. Čislo zprávy 1. –ex 1926. 

Pravidelná mesačná situačná zpráva z okresu prešovského za mesiac január 1926. A. Časť politická. 2. 
264 ŠA KE, KŽ, 135. doboz, č. spisu 100.-pres/1926. V Prešove, dňa 28. júna 1926. Čislo zprávy 6. –si 1926. 

Pravidelná mesačná situačná zpráva z okresu prešovského za mesiac jún 1926. A. Časť politická. 1. 
265 Zemko, Milan: Voličstvo strán národnostných menšín a komunistickej strany na Slovensku v parlamentných 

voľbách za premníchovskej republiky. 180. In: Zemko, Milan – Bystrický, Valerián (Szerk.): Slovensko 

v Československu (1918–1939). Bratislava, VEDA Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2004. 179–198. 
266 Holec, Roman: A Trianon-diskurzus... i.m. 34.  
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értelmezési keretbe helyezi el a város hosszú 19. század során bekövetkező etnikai 

változásait. 

A csehszlovákiai városok 1918 után történő etnikai átalakulása természetesen erősen 

foglalkoztatta magát a magyar kisebbségi elitet is, többek között azért, mert számára a 

csehszlovák adatfelvétel legfontosabb tétje az volt, hogy ahol 20% alá csökkent a magyar 

nemzetiségűek aránya, ott a kisebbség elvesztette az anyanyelven történő hivatali 

nyelvhasználat jogát.267 Az itt élő magyar gondolkodók körében általánosan elterjedt az a 

nézet, hogy a városi magyar polgárság szinte teljesen megszűnt létezni, hiszen az 

államfordulat után elhagyta az új állam területét vagy asszimilálódott.268 Ezt a hirtelen 

változást a magyar elit sokszor értetlenül vagy rezignáltan szemlélte,269 s mivel úgy gondolta, 

hogy a csehszlovák népszámlálási eredmények sok esetben nem felelnek meg a valóságnak, 

rendszeresen gyűjtötte a városi lakosság kulturális fogyasztására vonatkozó adatokat, amelyek 

véleményük szerint a népszámlálások eredményeit írhatták felül. Jó példa erre éppen Sziklay 

Ferencnek a kassai közkönyvtárra (a mai Bocatius János Nyilvános Könyvtárra) vonatkozó 

adatsora, melyet Péterfi József könyvtárigazgató kissé pontatlan kimutatásai alapján készített. 

A könyvtárstatisztika szerint 1932-ben 1300 olvasója volt a könyvtárnak. Közülük 458 

magyar, 277 zsidó, 250 szlovák, 228 cseh, 6 német, 6 orosz [ruszin], 5 pedig egyéb 

nemzetiségűnek vallotta magát. Ez azonban csak 1240 személy, a többi 60 nem szerepel a 

táblázatban.270 Az 1240 főnek tehát 36,93%-a vallotta magát magyarnak, 22,33%-a zsidónak, 

valamint külön tüntették fel magukat a szlovákok (20,1%) és a csehek (18,38%) is. Péterfi 

kimutatásai emellett a kassai olvasók többnyelvűségére is tartalmaztak adatokat. Az olvasók 

80%-a tudott magyarul, 72%-uk szlovák, 38%-uk pedig cseh nyelven. A könyvtárigazgató 

nyelvtudásra vonatkozó táblázatában azonban meglepő módon nem szerepelt a német nyelv, 

miközben ott volt a francia, az angol, az olasz, a spanyol, a görög, sőt még az eszperantó is.271 

Ez az adat feltehetően kimaradt az összesítésből, hiszen a kikölcsönzött könyvek 17,43%-a 

volt német nyelvű, tehát minden bizonnyal ezt a nyelvet is bírták a könyvtár olvasói, kiknek 

42%-a három, egy harmada (28%) pedig két nyelven is beszélt, 43-as tudtak csak 

„csehszlovákul” és 9-en csak magyarul.272 

                                                           
267 Lásd. 122/1920. sz. törvény: http://www.epravo.cz/vyhledavani-

aspi/?Id=1703&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 (Letöltve: 2014. november 10.) 
268 Bólya Lajos: A polgárság. 149. In: Borsody István (Szerk.): Magyarok... i.m. 149–157. 
269 Szvatkó Pál: A változás élménye. In: Filep Tamás Gusztáv – G. Kovács László (Szerk.): Szvatkó Pál: 

A változás élménye. Válogatott írások. Pozsony, Kalligram Könyvkiadó, 1994. 29–43. 
270 OSZK, K, fond 158, 29. doboz. Jelentés a városi közkönyvtár 1932. évi működéséről. Írta: a városi 

közkönyvtár vezetője, dr. Péterfi József, 1933. április 4. 3. 
271 Uo. 6. 
272 Uo. 5. 
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A vallási megoszlásra vonatkozólag 1213 olvasó adatai maradtak fenn: 44,27%-uk római 

katolikus, 42,37% pedig izraelita vallású volt, a maradék pedig a protestáns, a görög katolikus 

és egyéb felekezetek között oszlott meg.273 A könyvtár jelentéséből az is kiderült, hogy az 

olvasókat leginkább a sport és történelem érdekelte, és hogy a kikölcsönzött 41296 kötet több 

47%-a magyar, 33,5%-uk pedig „csehszlovák” nyelvű volt.274 

Ebből az adatsorból természetesen hiba volna messzemenőbb következtetéseket levonni a 

város etnikai összetétele kapcsán. Bár ezt már a korban megtették: Sziklay Ferenc egyenesen 

arra jutott, hogy vagy a népszámlálási adatok hibásak, vagy a magyarok szellemi igénye 

magasabb, mint a többi nemzetiségé,275 sőt ezeket az adatokat még 1938-ban megjelent 

Kassa-monográfiájában is elővette.276 A jelentés azonban a városi közkönyvtárat használó 

1300 olvasó, nem pedig Kassa több mint hetvenezer lakójának nemzetiségi-nyelvi adatait és 

olvasói szokásait regisztrálta, ahogy arról Sziklay és később Forgács Géza újságíró is 

megfeledkezett.277 És igencsak kérdéses, hogy mennyiben lehet reprezentatív egy ilyen 

adatsor, amely nyilvánvalóan csupán Kassa olvasó elitjét, nem pedig az átlagembert jelenítette 

meg. A közkönyvtár későbbi, 1938-as adatai már amúgy is világosan jelezték, hogy a magát 

magyarnak valló olvasók száma folyamatosan csökkent, miközben a szlovákoké és a zsidóké 

nőtt.278 Bár az 1938-ban kikölcsönzött 34 938 szépirodalmi mű több mint 56%-a magyar 

nyelvű volt, 30,5%-a szlovák és majdnem 13%-a német.279 A PMH munkatársai egyébként 

más városok esetében is összeállítottak a kassaihoz hasonló könyvtári statisztikákat,280 

természetesen azzal a céllal, hogy a városok magyar többségére szerezzenek újabb 

bizonyítékokat. 

                                                           
273 OSZK, K, fond 158, 29. doboz. Jelentés a városi közkönyvtár 1932. évi működéséről. Írta: a városi 

közkönyvtár vezetője, dr. Péterfi József, 1933. április 4. 4.  
274 Uo. 5–6. 
275 OSZK, K, fond 158, 29. doboz, Sziklay Ferenc: Tallózás a kassai városi könyvtár számadataiban. (4 oldal 

kéziratban, ráírva: PMH, 1933 április). Az újság 1933. évi áprilisi és májusi számaiban nem találtam a cikket. 
276 In: „Mivel a könyvtár egységes s az összes itt élő nemzetek (cseh, szlovák, magyar, német) közös 

kultúrintézménye, a könyvtárlátogatás és igénybevétel nemzetiségi statisztikája módot ad egy kis 

összehasonlításra. A könyvtár vezetősége hivatásának magaslatán állva pontos és elfogulatlan statisztikát vezet 

s így hitelesnek kell vennünk azt az adatot, hogy a látogatók 80%-a magyar könyvet olvas s a házi használatra 

kivett 41.000 könyvnek több mint 50% szintén magyar. Ez a különbség a város 17,99%-nyi magyar közönségének 

számbeli ereje és a közkönyvtár használatának intenzitása közt s fokmérője annak, hogy a megfogyatkozott 

magyarság mennyire meggazdagodott kultúrigényeiben.“ In: Sziklay Ferenc: Kassa. Budapest, Révai Nyomda, 

1938. 31. 
277 PMH, 1936. február 11.1. Forgách Géza: Kassa. 
278 ŠA KE, fond Krajská knižnica v Košiciach (1923) 1924–1974, 21. doboz, mappa: 1938. Kassa szab. kir. 

város közkönyvtára, Kassa, 1939. február 18. Tárgy: Jelentés a városi közkönyvtár 1938. évi működéséről. 17. 
279 Uo. 16. 
280 PMH, 1936. február 4. 7. Nagyszöllős kilencven százalékban magyar könyvet olvas 
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Forgács Géza „félhivatalos adatként“ tekintett arra, hogy a kassai lapok fele magyarul jelent 

meg a korban.281 Egy bibliográfia alapján valóban kiszámítható, hogy Eperjesen összesen 95 

periodika jelent meg a két világháború között, ebből 18-nak, vagyis az összes 18,94%-ának 

volt magyar nyelvű címe.282 A Kassán megjelenő 249 lapból pedig 101-nek, az összes 

40,56%-ának.283 Persze érdemes volna ezeket a magyar nyelvű periodikákat egyesével 

végignézni, hogy milyen céllal, milyen olvasóközönségnek íródtak. Hiszen a megjelenő napi- 

és hetilapok nyelvéből elsősorban a lakosság mindennapi nyelvhasználatára és az erre 

reflektáló kiadói politikára, nem pedig az olvasók nemzeti identitására következtethetünk. 

Ráadásul nem kell különösebben érvelni amellett, hogy a kommunista irányvonalú Munkás 

napilap nemzetfogalma nem sokban találkozhatott a keresztényszocialista A Nép című hetilap 

politikai céljaival. És az is nyilvánvaló, hogy a Vendéglősök Lapjának vagy a Fodrászok 

Lapjának magyar nyelvűsége mögött sem feltétlenül magyar nemzeti érzelmű 

étteremtulajdonosok és fodrászok álltak. 

Eperjes és Kassa 20. század elején történő etnikai átalakulásának ráadásul volt (és van) egy 

erősen szubjektív dimenziója is, amit a történész szintén nem hagyhat figyelmen kívül. A kor 

embere olyannak látta, olyannak érzékelte saját városát, (vagy bármilyen más várost), 

amilyennek az általa megélt tapasztalatok és körülmények engedték.284 Forgács Géza korabeli 

kijelentése, miszerint a kassai korzó járókelőinek fele még mindig magyarul beszél, egyéni 

benyomások eredménye lehetett, melyet ő maga „utcai statisztikának” nevezett el.285 Az ilyen 

elfogódott városképek és percepciók elsősorban a visszaemlékezésekben és útleírásokban 

ragadhatóak meg leginkább.286 Jó példa erre a Márai Sándor regényeiben visszaköszönő 

magyar Kassa-kép, amely az alsóbb rétegektől elzárkózó, a periférián élő szlovákságot 

részben ignoráló polgári származású író benyomásait tükrözi. Ezt azonban hiba volna 

mindenáron valamiféle sovinizmusként értelmezni.287 

Jan Kalina például zsidó kamaszként emlékezett úgy, hogy a két világháború közötti eperjesi 

magyarok erősen felül voltak reprezentálva a helyi kulturális életben, hiszen maga is főként a 

                                                           
281 PMH, 1936. február 11.1. Forgách Géza: Kassa. 
282 Kipsová, Mária (szerk.): Bibliografia slovenských a inorečových novín a časopisov z roku 1919–1938. 

Martin, Matica slovenská, 1968. 960–962. 
283 Uo. 942–947. 
284 A percepciók hatalmáról lásd éppen Kassa esetében. Otčenášová, Slávka: The Power of Perceptions. In: 

Gayer Veronika – Otčenášová, Slávka – Zahorán Csaba (Szerk.): Remembering the City: A Guide Through the 

Past of Košice. Budapest–Košice, Terra Recognita Foundation, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2013. 165–

174. 
285 PMH, 1936. február 11.1. Forgách Géza: Kassa. 
286 Lásd William Ritter svájci utazó melankolikus, impresszionista Kassa-képét. Galmiche, Xavier: Košice 

through... i.m. 
287 Lásd például Márai Sándor: Egy polgár vallomásai. (1934–1935/1940). Budapest, Helikon Kiadó, 2013.; 

Erről legutóbb lásd Tajták, Ladislav: Sándor Márai a Košice. In: Historica Carpatica 45/2014. 131–134. 
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színházi világban mozgott otthonosan: „Az eperjesi magyar enklávé nem volt nagyszámú, 

mégis mintha a magyarok mindenütt ott lettek volna. Egy maroknyi földbirtokos (a közeli 

falvakból is), elszegényedett dzsentrik, néhány ügyvéd és orvos, egykori professzorok, itt-ott 

egy jól szituált üzletember, a társadalom e krémje, mely az úri kaszinóban, majdani kevésbé 

kirívó nevén a Társadalmi körben találkozott. Ez az elit azt gondolta, hogy Eperjesen 

megalakítja a budapesti Vígszínház filiáléját.”288 Az ő kortársa Giora Amir ugyanakkor más 

szempontból, szinte „cionista városként” emlékezett a korabeli Eperjesre, mivel ő maga ilyen 

mikroközegben töltötte gyermekkorát.289 De erre számtalan példát lehetne még sorolni. 

Kassa a szlovák nemzetépítők szerint a 19. század közepén még szlovák város volt, amit 

csupán a magyar politika tett erőszakosan magyarrá. Tulajdonképpen ez vált a városról szóló 

szlovák nemzeti narratíva egyik alaptételévé, nemcsak a két világháború között, hanem 1945 

után is.290 Ugyanakkor Eperjessel ellentétben például Kassa szlovák köztudatban elfoglalt 

helye az 1918–1919-es államfordulat idején még meglehetősen bizonytalan volt, hiszen 1918 

előtt maguk a szlovák értelmiségiek is lemondtak arról, hogy a várost a szlovákság 

központjaként tartsák számon.291 Ahogy később Juraj Slávik kassai zsupán is fogalmazott: „A 

Liptótól Keletre fekvő vidék még a nemzeti idealisták szemében is nemzeti kimúlásra ítélt táj 

volt.“292 Ezért a kassai szlovák értelmiség 1918 után legfőbb feladatának a város szlovák 

arculatának visszaszerzését jelölte meg, ahogy Emo Bohuň, rózsahelyi születésű szlovák 

publicista is megfogalmazta az 1920-as évek elején.293 A két világháború közötti szlovák 

munkákban megjelenő Kassa-kép tehát ilyen elvárásnak igyekezett megfelelni.  

Végezetül érdemes áttekinteni Eperjes és Kassa magyarságának foglalkozási megoszlását is. 

Eperjesen az 1930-as csehszlovák népszámlálás adatai szerint a magyar közösségnek mintegy 

harmadát tették ki a különféle támogatásokból és kölcsönökből élők, ha ideszámítjuk a 

csehszlovák állampolgársággal nem rendelkező magyarokat is. Kevesebb, mint egyharmaduk 

(28%) tudott a termelőiparban, 14,13%-uk pedig a kereskedelemben vagy pénzügyben 

elhelyezkedni. Emellett figyelemre méltó adat, hogy a helyi magyarok több mint 15%-a 

                                                           
288 Kalina, Ján: Zavinili to židia a bicyklisti. autobiografománia 1971–1974. Bratislava, Vydavateľstvo PT, 2000. 
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289 Amir, Giora: Prešov osud židovskej obce, jednej z mnohých. Bratislava, SNM – Múzeum Židovskej kultúry, 
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dolgozott a közigazgatásban és az állami szférában, vagyis többek között a vasútnál, a 

postánál, a katonaságnál, az egészségügynél vagy az oktatási szférában. 

 

 

Az eperjesi adatokból ráadásul arra is következtetni lehet, hogy itt a magyarok igencsak 

elöregedő társadalmat alkottak, hiszen a tanulóréteg magyar lakosságon belüli aránya 1,6%-ra 

(!) csökkent a második csehszlovák népszámlálásra. Kiegészítő adat mindehhez, hogy az 

egyetlen helyi magyar tanítási nyelvű alapfokú iskolába, az Evangélikus Népiskolába járó 

szülőknek csupán a fele vallotta magát magyarnak, mivel erről a helyi 

Rendőrkommisszariátusnak pontos adatai voltak.294 Ebből nehéz volna bármiféle 

következtetésre jutni a kapcsán, hogy melyik szülő miért vallotta magát magyarnak és miért 

nem. Mindkét csoportban voltak ugyanis nagybirtokosok, állami alkalmazottak, 

munkanélküliek, sőt még „cigányzenészek” is. 

A mintegy tízszer nagyobb kassai magyar közösségen belül magasabb arányban dolgoztak a 

az iparban (36,83%), valamint a kereskedelmi és pénzügyi területen (18,2%) 1930 után. A 

                                                           
294 Štatný archív v Prešove, pôbočka Prešov, fond Okresný úrad Prešov 1923–45 (a továbbiakban OÚ), 10. 

doboz, leltári szám 4. 935/34., 1934.V.6., Maďarská škola v Prešove. 
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támogatásokból élők aránya pedig ennek megfelelően fele akkora volt (14,95%), mint az 

eperjesi magyarok esetében. A kassai magyarok ugyanakkor az eperjesiekhez hasonló 

arányban (13,95%) voltak foglalkoztatva az állami- és közszférában. 

A magyar diákok aránya valamivel magasabb volt Kassán, mint Eperjesen, bár itt is csak a 

magyarok 2,8%-át tették ki. A magyaroknak itt eleve jóval több lehetőségük volt magyar 

iskolába íratni gyermekeiket.295 

 

 

 

Mindezek után világossá válik, hogy Eperjes és Kassa pontos etnikai térképének felrajzolása 

számos akadályba ütközik, hiszen a statisztikai adatokat nem célravezető döntő forrásként 

kezelni. A népszámlálási adatok mellé érdemes a polgárság politikai magatartását, a városi 

elit egyesületi életét és olvasói szokásait, a nemzeti elitek egymással ellentétes város-képét és 

egyéb kontrollforrásokat is bevonni a kutatásba – és persze mindezekhez megfelelő kritikával 

viszonyulni. Végső soron tehát magam is egyetértek Roman Holecnek azzal az állításával, 

                                                           
295 Gabzdilová, Soňa: Vzdelávanie v jazyku… i.m. 35. 
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miszerint „a statisztikai adatok elrejtik az egyéni sorsok összetettségét,”296 ezért a statisztikát 

csak „akkor kell használni, amikor semmi más (ami jobb) nem áll rendelkezésre.”297  

 

 3. Gömöry János és Sziklay Ferenc politikai elitje Eperjesen és Kassán 

Az első Csehszlovák Köztársaság parlamenti demokrácia volt, ahol a képviselők az általános 

és titkos választójog alapján kerültek be a kétkamarás parlamentbe. A háború utáni társadalmi 

rétegződés és az állam soknemzetiségű jellege, továbbá a közép-európai térség többi 

országához képest demokratikusabb berendezkedése miatt több mint száz párt működött, ezért 

Csehszlovákiát a szakirodalomban szokták a „pártok államának”,298 belpolitikai rendszerét 

pedig a „pártok diktatúrájának”299 is nevezni. A két világháború közötti csehszlovák 

kormányokban kivétel nélkül 5–6 párt vett részt, s átlagosan 15 hónapig voltak hatalmon,300 

ez viszonylag labilissá tette az ország belpolitikáját. A pártok működését ráadásul jogilag 

csupán egy 1933-as törvény szabályozta bizonyos mértékben (201/1933 tc.).301 

A Csehszlovákiában létező legnagyobb pártok közül a baloldalt a Csehszlovák 

Szociáldemokrata Munkáspárt és az 1921-ben alakult Csehszlovákia Kommunista Pártja 

képviselte. Politikailag középre sorolták Eduard Beneš Csehszlovák Nemzeti Szocialista 

Pártját, az Agrárpártot, a Nemzeti Demokrata Pártot és a liberális jobbközép Kereskedők, 

Iparosok és Középosztály Pártját is. Ezek mellett az inkább katolikus irányvonalú 

Csehszlovák Néppárt is a kormánytámogató politikát erősítette.302 A kommunisták kivételével 

általában ezek a pártok alkották a csehszlovák kormányokat is, melyhez 1927-től a német 

aktivisták, 1927 és 1930 között pedig Hlinka Szlovák Néppártja is csatlakozott. 

Hlinka Szlovák Néppártja (1925-től viselte ezt a nevet) a katolikus szlovák tömegeket 

szólította meg, míg ebben a korban már a nemzeti irányvonalú jobboldalt képviselte a 

legrégebbi szlovák párt, az alacsony támogatottsággal rendelkező Szlovák Nemzeti Párt is.303 

A szélsőjobboldalt a Fasiszta Nemzeti Közösség és a Nemzeti Egyesülés jelentette ebben a 

pártgazdag rendszerben. 

                                                           
296 Holec, Roman: Zmeny národnostného... i.m. 23.  
297 Uo. 28. 
298 Šuchová, Xenia: Politické strany. 262. In: Ferenčuhová, Bohumila – Zemko, Milan (Szerk.): Slovensko v. 20. 
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299 Osyková, Linda: Volebné kampane politických strán na Slovensku počas 1. ČSR. Bratislava, VEDA 
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301 Simon Attila: Egy rövid… i.m. 35. 
302 Osyková, Linda: Volebné kampane... i.m. 16. 
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A csehszlovák és szlovák pártok mellett önálló pártokat alapított a német, a magyar, a ruszin 

és a zsidó kisebbség is. A magyar politikai életet egyfajta háromosztatúság jellemezte, 

melyben Simon Attila számításai szerint a sérelmi politikát folytató ellenzéki irányvonal a 

magyar szavazók mintegy kétharmadának, a kormánytámogató (aktivista) magatartás 

kevesebb, mint 20%-ának, a baloldali pártok, főként a kommunisták pedig több mint 20%-

ának támogatására számíthattak.304 

A két meghatározó csehszlovákiai magyar politikai tömörülés az OKP, illetve az Országos 

Magyar Kisgazda, Földmíves és Kisiparos Párt, 1925-től pedig az utóbbinak és a 

Szlovenszkói Magyar Jogpártnak az összeolvadásából létrejött MNP volt. 1920 decemberében 

ezek a pártok, további pártokkal szövetségre lépve létrehozták a Szlovenszkói és Ruszinszkói 

Szövetkezett Ellenzéki Pártok Közös Bizottságát,305 melynek célja a pártok tevékenységének 

összehangolása volt. A Közös Bizottság 1922-ben februárjában megnyitotta az ún. Központi 

Irodát is Losonc székhellyel,306 mely többek között egy sajtóosztály, a Prágában és 

Rimaszombatban működő sajtóirodák és nem utolsó sorban a Sziklay Ferenc vezetésére bízott 

kassai Kultúrreferátus megalakításáról is döntött. Az intézményes együttműködés forszírozása 

Budapest szándékát is kifejezte, a Magyar Külügyminisztérium ugyanis a két világháború 

között folyamatosan szorgalmazta, hogy létrejöjjön egy egységes magyar párt 

Csehszlovákiában.307 Erre 1936 júniusáig kellett várni, ekkor alakult meg az OKP és az MNP 

összeolvadásából az Egyesült Magyar Párt. A két párt egyesülésével világnézetileg 

meglehetősen tagolt csoportok kerültek egyetlen politikai tábor alá. 

Eperjesen és Kassán az országos magyar politikát az OKP, rövid ideig a Jogpárt, majd 1925-

től az MNP képviselte, (annak aktivista korszakát leszámítva, mely 1925 és 1927 közé esett). 

A községi választások idején néhány városi pártban is jelen voltak a magyar kisebbségi 

álláspontot képviselő, főként az MNP-hez közelálló városi értelmiségiek. A városok politikai 

közéletét vizsgálva sem szabad megfeledkezni arról, hogy Eperjes és Kassa magyar lakossága 

szociális, világnézeti és felekezeti szempontból is heterogén csoport volt, ezért a magyar 

ellenzéki pártpolitika sem bírhatott kizárólagos népszerűséggel a magyarok körében. Az 

alternatívát nagy részben a kommunisták, kisebb részben a szociáldemokraták és a városi 

pártok jelentették, miközben az aktivizmus mindkét helyen összességében sikertelen maradt. 

                                                           
304 Simon Attila: Elfeledett aktivisták… i.m. 184. 
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307 Angyal Béla: Érdekvédelem... i. m. 
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A városi magyar politikai elit feltárásakor az sem mellékes, hogy míg Kassa, részint 

nagyságából adódóan, a csehszlovákiai magyar ellenzéki pártpolitika egyik központja lett, sőt 

a nagyobb hatókörű politikai szerveződések közül a Szlovenszkói Magyar Jogpárt itt alakult 

meg, addig Eperjes magyar politikai elitje csak egy-egy karizmatikusabb személyiség (például 

Dobránszky János, Bujanovics Gyula) révén tudott jelen lenni az országos politikában vagy 

közéletben. 

 

3.1. Az Országos Keresztényszocialista Párt 

Az OKP volt a magyar kisebbség legnagyobb parlamenti pártja a két világháború közötti 

Csehszlovákiában. Története jórészt Angyal Béla és mások munkáiból ismeretes.308 Mivel 

korábban az alapkutatások is hiányoztak e téren, érthető módon a jelenleg rendelkezésre álló 

szakirodalom kevéssé érinti az egyes városi OKP-fiókok működését, társadalmi összetételét 

vagy helyi támogatottságát.309 A párt programjának alapját a keresztényszociális eszme és a 

„szlovenszkói őslakosság” összefogásának koncepciója jelentette.310 A keresztényszocialista 

gondolat, amely az egyház szociális tanításának terjesztését és az iparosodás által hátrányos 

helyzetbe került társadalmi rétegek életkörülményeinek megváltoztatását tűzte ki célul,311 a 

19. század utolsó harmadában terjedt el Magyarországon. Szemben állt az individualista 

liberalizmussal, de főként az osztályharcot hirdető szocializmussal és kommunizmussal. 

Elterjedését XIII. Leó pápa 1891-ben kiadott Rerum novarum (magyarul: az új dolgok) 

kezdetű enciklikája alapozta meg, mely a munkáskérdéssel foglalkozott.  

Az OKP politikájának központi eleme volt az ún. őslakos-koncepció is, vagyis a szlovenszkói 

és kárpátaljai lakosság egy pártban való tömörítése a prágai centralizmus ellen, mely 

természetesen a keresztény szolidaritás gondolatával egészült ki. Részben ennek a jegyében 

épült ki a párt szlovák és német osztálya is, melyeknek egyfajta hídszerepet kellett betölteniük 

a magyarság, a szlovákság és a németség között. S bár etnikai szlovákok vagy németek is 

szavaztak az OKP-re, társadalmi bázisának nagyobb részét a katolikus magyar lakosság 

jelentette. 

A párt sérelmi politikát folytatott a csehszlovák állammal szemben, programjának 

legfontosabb célja a magyar kisebbségi lakosság jogi és nyelvi egyenjogúsítása, valamint 

                                                           
308 Angyal Béla: Érdekvédelem...; Angyal Béla (Szerk.): Dokumentumok... i.m. 
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Szlovákia autonómiája volt.312 A párt vezetőségét a konzervatív középosztály (vidéki 

ügyvédek, tanárok) és a katolikus papság mellett kisebb részben munkások alkották. Az OKP 

elnöki posztját Lelley Jenő (1920–1925), Szüllő Géza (1925–1932) majd Esterházy János 

(1932–1936) töltötte be. A párt végül Esterházy vezetésével egyesült, ő maga egyébként 

1935-ben, a kassai listáról került be a prágai parlamentbe. 

A keresztényszocialisták csehszlovák nemzetgyűlésben való jelenléte sohasem haladta meg a 

4%-ot.313 A párt lényegében semmilyen befolyással sem tudott lenni a parlament döntéseire, 

szövetségeseket is igen nehezen szerzett. Erős pozíciókat vívott azonban ki a városok 

irányításában. Az eperjesi és kassai városi képviselő-testület körülbelül egyharmada ugyanis 

keresztényszocialista volt, s a párt szinte minden választás során megszerezte az 

alpolgármesteri helyet is. Sőt, Rovó Gyula személyében OKP-s politikus volt Eperjes 

polgármestere 1931 áprilisa és 1932 szeptembere között.  

 

3.1.1. Az OKP eperjesi osztálya 

Az OKP eperjesi szervezete mintapéldája volt annak, hogy az egyébként magyar kisebbségi 

érdekeket képviselő parlamenti párt „őslakos politikájával” egy szlovák többségű vidéken is 

erős párttá tudott szerveződni. Eperjes 1923–1938 közötti városi képviselő-testületében 

ugyanis a legnagyobb politikai erőt maguk a keresztényszocialisták jelentették, annak 

ellenére, hogy a hivatalos csehszlovák statisztikák mindössze 11, majd 4%-ban állapították 

meg az eperjesi magyarok lakosságon belüli arányát. A párt helyi fiókja ugyan már 1920 

februárjában megalakult az eperjesi Rákóczi Kör nagytermében,314 de az ez évi nemzetgyűlési 

választásokon még nem állított fel listát. A sajtó értesülése szerint a párt vezetősége ekkor 

megegyezett a Szlovák Néppárttal (Hlinka Szlovák Néppártját hívták így 1925 előtt), hogy 

Eperjesen őket fogja támogatni, s cserébe a szlovákok Kassán visszalépnek a 

keresztényszocialisták javára.315  

Az eperjesi OKP 1922. július 9-én tartotta meg első nagygyűlését, melyet addig a statáriumra 

hivatkozva nem engedélyeztek.316 A rendezvényen, melyet a PMH az OKP szlovák 

                                                           
312 Simon Attila: Országos Keresztényszocialista Párt. In: http://adatbank.sk/lexikon/orszagos-
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316 ÚV, 1922. július 16. 1. A ker.szoc. párt népgyűlése. 
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osztályának gyűléseként mutatott be,317 elhangzott, hogy a párt a szlovákság szervezete, az Új 

Világ hetilap cikkírója pedig azt is kiemelte, hogy a párt „politikai céljait tekintve csak abban 

különbözik a Hlinka-párttól, hogy a cseh nacionalista túlzókkal való együttműködést már 

eleve kizártnak, lehetetlennek tartotta.”318 1922 elejére a helyi pártalakulatban már mintegy 

kétezren tömörültek, a csehszlovák rendőrség szerint nagyrészt szlovákok,319 s 

népszerűségének egyik legfőbb oka minden bizonnyal az lehetett, hogy a párt itt is nagyban 

építhetett a katolikus egyház helyi, részben magyar érzelmű papságának befolyására. 

Az eperjesi pártfiók Dobránszky János (1869–1950) sóvári plébános személye köré 

szerveződött, aki a korszak népszerű költőjének, Mécs László premontrei papnak a nagybátyja 

volt.320 Dobránszky 1918 előtt szimpatizált a Naša Zastava hetilap által propagált „szlovják” 

mozgalommal,321 és főként sárosi szlovák dialektusban jelentek meg fordításai.322 A „sárosi 

keleti nyelv” védelmezése mellett később az OKP politikusaként is kiállt.323 

Dobránszky 1918 után, idős kora ellenére, gyors politikai karriert futott be a 

keresztényszocialista pártban. Az 1929. március 19-ei ótátrafüredi pártvezetőségi ülésen 

megválasztották az OKP alelnökének,324 1929 és 1935 között pedig a párt nemzetgyűlési 

képviselője lett. 1925-ben nyíltan állást foglalt Lelley Jenővel szemben, aki ebben az évben 

kivált a pártból és megalapította a Nyugat-szlovenszkói Keresztényszocialista Pártot.325 A 

PMH rendszeresen publikálta parlamenti beszédeit, melyekben kiemelten foglalkozott a 

szlovák autonómia kérdésével.326 1929 őszén letartóztatták, mert a csehszlovák rendőrség 

államellenesnek ítélt levelezést talált nála.327 1932-ben, Szüllő Géza pártelnökségről való 

lemondása után továbbra is alelnök maradt.328 Mivel jó kapcsolatokat ápolt a szlovák 

klérussal, például Jozef Čársky kassai püspökkel,329 szerepe volt abban a politikában, amely a 

                                                           
317 PMH, 1922. július 11. 2. Az eperjesi népgyűlés 
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Hlinka Szlovák Néppártja köré csoportosuló szlovák papságot kívánta rábírni az OKP-vel 

való együttműködésre,330 utóbb sikertelenül. Hlinka – egy rendőrségi jelentés szerint – 

mindvégig bizalmatlan maradt vele szemben.331  

Dobránszky mint a párt szlovák osztályának vezetője általában azt a feladatot kapta, hogy az 

OKP rendezvényein szlovák nyelven szólaljon fel. 1931 tavaszán a PMH interjút készített 

vele, ekkor nyíltan vallott szlovák származásáról, s arról, hogy magyarul csak a 

középiskolában tanult meg. A magyarságra testvérnemzetként tekintett, „amellyel [szlovák] 

nemzete egy évezrede minden szenvedését és örömét megosztotta.”332 

Dobránszky személye kulcs lehet az OKP szlovákpolitikájának megértéséhez, mert sokban azt 

is megmagyarázza, hogy miért volt e magyar pártnak nagyszámú szlovák szavazóbázisa. 

Dobránszkyn és Zaborovszky Béla (1867–1937) római katolikus papon kívül333 viszonylag 

kevés egyházi személy vállalt fontosabb politikai szerepkört az eperjesi keresztényszocialista 

elitben. A párt vezetőségét jóval inkább a város magyar identitású polgársága és iparosai, az 

1918 után nyugdíjazott vagy elbocsátott állami tisztségviselői réteg, illetve kisebb mértékben 

a sáros vármegyei nemesség képezte.334 Így lett keresztényszocialista városatya 

Csarnogurszky Antal és Weiszer Emil ügyvéd,335 Magyar József, Eperjes korábbi városi 

jegyzője,336 Herkely István, Gödy György földműves, a helytörténetírással is kísérletező 

Kvitkovszky Ignác nyugalmazott pénzügyi igazgató (1856–1936),337 Kolozsy József 

kályhakészítő és keramikus (1908–1966) és Lukács Rudolf cukrász is. A források szlovák 

párttagként említik Dadej Gyula (Július Dadej 1879–1936) és Rovó Gyula (Július Rovó), a 

keresztényszocialisták helyi párttitkárának nevét.338 Dadej az eperjesi pártszervezet 

pénztárosa volt, egy rendőrségi irat az Eperjesi Adóhivatal (Mestský berný úrad v Prešove) 
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kongresszusáról. 231. In: Angyal Béla (Szerk.): Dokumentumok az OKP… i.m. 228–233.  
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tisztviselőjeként,339 az eperjesi magyar hetilap pedig annak vezetőjeként említi.340 A tanár 

végzettségű Rovót több alkalommal Eperjes alpolgármesterének választották, sőt egy ízben a 

polgármesteri funkciókat is betöltötte (1931–1932). Kisebb változásokkal a felsorolt 

személyekből állt az eperjesi városi képviselő-testület keresztényszocialista szekciója. 

Noha több visszaemlékezés utal arra, hogy az egykori Sáros vármegye magyar nemessége 

még a két világháború közötti is aktív társadalmi életet élt,341 az országos viszonylatoknak 

megfelelően a helyi magyar politikai pártszervezetek munkájában is kisebb szerepet játszott. 

Ennek egyrészt az lehetett az oka, hogy a sárosi földbirtokosok nagy része nem Eperjesen, 

hanem Sáros szlovák többségű vidékén lakott, ott ahol adott esetben még az OKP sem tudott 

jelöltet indítani. Ráadásul többen elszegényedve érték meg az 1918–19-es államfordulatot, 

vagy a Magyarországra költözést választották. Ghillányi László és Bujanovics Gyula 

tevékenységét azonban még a csehszlovák rendőrség is rendszeresen megfigyelte, éppen az 

OKP-ben való jelenlétükre hivatkozva.  

Báró Ghillányi László (1881–1973), a Moldavia Generali Biztosítótársaság eperjesi fiókjának 

igazgatója valóban tagja volt az OKP-nek, bár nyilvános politikai szereplései nem ismertek és 

a városi képviselő-testület munkájában sem vett részt. Személyét egy eperjesi rendőrségi 

jelentés a következőképpen írta el: „A régi Magyarországon kiváltságos helyzetet élvező 

sárosi földbirtokosok /Ghillányi miniszter, Berzeviczy a Magyar Tudományos Akadémia 

elnöke, főispánok, tábornokok, követek stb./, vagyis a volt nemesség államhoz való 

lojalitásával kapcsolatban semmi illúziónk sem lehet. Magyarnak fogják magukat érezni és 

utolsó leheletükkel a régi idők visszatérése után vágyakoznak majd ezután is. Gyermekeiktől 

és unokáiktól szintén nem lehet várni semmi jót vagy a köztársaság számára kedvezőt. 

Ghillányi László ennek a mentalitásnak a prototípusa. Be van szervezve a 

keresztényszocialista pártba, de politikával egyáltalán nem foglalkozik és nem lép fel 

nyilvánosan. Saját személyes passzióinak /feleség, szerelem/ él és a többiekkel nem törődik. 

Tavasztól késő őszig szinyeújfalui (ma: Chminianska Nová Ves) birtokán él. Útlevele 1930 

áprilisa óta nincsen és nincs tudomásom arról, hogy Budapesten lakna.”342 

                                                           
339 ŠA KE, fond KŽ, 260. doboz, č. spisu 543/1923. Situačná správa zo župy Abaujturnianskej, Šarišskej a mesta 

Košíc, za mesiac VI. 23. 
340 ÚV, 1925. máricus. 8. 3. Az állami alkalmazottak (fizetésűek) jövedelemadó-tárgyalásainak rendje és 

határideje. 
341 Lásd például Bornemisza István: Egy letűnt világ tanúja emlékezik. Naplófeljegyzések alapján (1983–1987). 

Magánkiadás, Madách-Posonium Kiadó gondozásában, 1997. 105–107.; Szekrényessy Attila: Egy felvidéki 

kastély története. a sárosizsépi Bujanovics kastély. Budapest, Aura Libri, 2007. 
342 ŠA KE, fond Spravodajská ústredňá pri Policajnom riaditeľstve v Prahe, odbočka v Košiciach 1923–1938 (a 

továbbiakban fond Odbočka), 5. doboz, leltári szám 52. iratszám 302/1933.prez. Policajné komisárstvo 

v Prešove, 3.11.1933. Predmet: Ladislav Ghillányi a Július Bujanovič z Prešova – podozrelá činnosť. 2. 
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Korántsem maradt ennyire háttérben az úszfalvai (ma: Uzovce) birtokán élő Bujanovics 

Gyula (1862–1946) földbirtokos, egykori sárosi főispán,343 aki 1921-ben még a Szlovenszkói 

Magyar Jogpárt színeiben kezdte meg kisebbségi politikai karrierjét,344 később azonban az 

OKP helyi elnöke lett. A párt minden megyei megmozdulásánál jelen volt.345 Egy rendőrségi 

jelentése szerint az államfordulat után ő irányította a szlovákiai szeszfőzde tulajdonosok 

szövetségét (Zväz majiteľov hospodárskych liehovarov na Slovensku) is és a rendőrségi 

alkalmazott azt is tudni vélte, hogy ennek révén évente akár 60000 csehszlovák koronához jut. 

Egyszer azt is jelentette róla, hogy Bujanovics magyar gondolkodású, de nem fedeztek fel 

nála olyan tevékenységet, amely államellenesnek lett volna minősíthető.346 Több cikke jelent 

meg ebben a témában a PMH hasábjain. A magyar kisebbség nevében többször kiemelte, 

hogy „mi az új rendbe és keretekbe lojálisan beleilleszkedtünk.”347 Nevének, ismeretségének 

és rokonságának köszönhetően jó kapcsolatai voltak „a csehszlovák körökkel”, ahol állítólag 

gazdasági kérdésekben gyakran döntő szava volt.348 Az Új Világ hetilapban egy kisgazdákat 

összefogó érdekszervezet, a Kelet-szlovenszkói Birtokosok és Bérlők Egyesületének 

elnökeként is cikkeztek róla, sőt maga is rendszeresen felszólalt gazdasági kérdésekben. 

Mindezek után talán az sem meglepő, hogy Bujanovics azok közé tartozott, akik 1936 után is 

fontosnak tartották az OKP szlovák szárnyának fennmaradását Eperjesen.349 

Az 1930-as években Szepesházy Bertalan földbirtokos személye emelkedett még ki a helyi 

OKP-s politikusok közül. Ő lett a Szlovenszkói Magyar Kultúregylet eperjesi fiókjának 

vezetője,350 majd 1938 végén Esterházy János mellett Hlinka Szlovák Néppártjának 

jelölőlistáján a másik magyar jelölt volt (a 77. helyen) az első szlovák országgyűlés 

megválasztásakor.351 

A sokat emlegetett szlovák osztály, amely olyan erős volt Eperjesen, 1936-ra, az Egyesült 

Magyar Párt megalakulását követően látványosan meggyengült, s szavazóbázisát nagy 

                                                           
343 ŠA KE, fond Odbočka, 5. doboz, leltári szám 52, iratszám 5445/27. Bujanovics Július, býv. maď. šlachtická 

rodina, informácia. V Bratislava, dňa 12. novembra 1927. 
344 KN, 1921. szeptember 18. 2. A Szlovenszkói Magyar Jogpárt ma tartja alakuló gyűlését 
345 ŠA KE, fond Odbočka, 5. doboz, iratszám 5071/Ozús, 11. dubna [19]30. Býv. maďarská šlechtická rodina 

Bujanovicsova, - informace, 1. 
346 ŠA KE, fond Odbočka, 5. doboz, leltári szám 52, iratszám 20 dův./30. V Terni dna 15. března 1930. Bývalá 

maď. šlachtická rodina Bujanovicsova – setření 1. 
347 ÚV, 1930. március 15. 1. Bujanovics Gyula a mai politikai konstellációról 
348 ŠA KE, fond Odbočka, 5. doboz, leltári szám 52. iratszám 302/1933.prez. Policajné komisárstvo v Prešove, 

3.11.1933. Predmet: Ladislav Ghillányi a Július Bujanovič z Prešova – podozrelá činnosť, 3. 
349 Ďurkovská, Mária – Gabzdilová, Soňa – Olejník, Milan (Szerk.): Maďarské politické... i.m. 43. dokumentum 

213–215. 
350 ŠA PO, pôbočka Prešov, fond MÚ, 15. doboz, leltári szám 132, iratszám 440/36. Predmet: Miestná skupina 

maďarského kulturného spolku na Slovensku v Prešove poriadanie kulturného večera dňa 26. XI. 1935. 
351 A listán a 77. volt. Lásd Popély Árpád: Az első szlovák országgyűlés megválasztása 1938 decemberében 

(1.rész). 51. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2014/2. 39–69. 
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valószínűséggel az addigra a városban is egyre komolyabb pozíciókat szerző Hlinka Szlovák 

Néppártja szívta fel. 1936. április 30-án Esterházy János a helyi OKP-s vezetőkkel való 

tárgyalásán még felmerült egy szlovák nyelvű keresztényszocialista újság kiadásának 

lehetősége Eperjesen, de az is elhangzott, hogy egyre kevesebb az esély a szlovákság és a 

szlovák papság megszervezésére.352 Az első bécsi döntést követően Eperjesen továbbra is 

Dobránszky, Rovó és Bujanovics irányította az akkor már Magyar Pártként működő helyi 

fiókot, többek között Both Tamás, Szepesházy Bertalan, Martényi Árpád és Kissóczy József 

segítségével.353  

 

3.1.2. Az OKP kassai fiókja 

Kassán 1919. november második felében alakult meg az OKP helyi fiókja,354 Eperjeshez 

hasonlóan szintén a római katolikus egyház helyi szervezeteinek közvetítésével. A városban 

az 1880-as évektől folyamatosan épültek ki a kifejezetten keresztényszocialista vagy katolikus 

karitatív egyesületek, mint például a Katolikus Legényegylet, a Katolikus Olvasókör, a 

Keresztényszociális Egyesület, a Szent József Otthon, a Katolikus Patronage Egyesület, a 

Kassai Keresztény Iparosok és Munkások Fogyasztási Szövetkezete, a Katolikus Autonóm 

Kör Takács Menyhért jászói préposttal az élén, az Erzsébet Egyesület vagy a Szent Zita 

Leányotthon.355 Ezeknek egy része jelentette az államfordulat után az OKP számára 

szükséges intézményi alapokat. Végül a kassai Katolikus Legényegylet székhelyén az akkori 

Rákóczi körút (ma Moyzesová) 62. szám alatt került sor a keresztényszocialisták helyi 

csoportjának alakuló gyűlésére is.356  

A római katolikus egyház helyi képviselőinek nemcsak városi szinten, hanem országosan is 

fontos szerep jutott a párt ideológiai irányvonalának megalapozásában. Az egyházi személyek 

közül Fischer-Colbrie Ágost (1863–1925) nevét kell megemlíteni, aki 1907 és 1925 között 

Kassa megyés püspöke volt, s aki nemcsak az OKP Sziklay Ferenc által szerkesztett 

                                                           
352 Ďurkovská, Mária – Gabzdilová, Soňa – Olejník, Milan (Szerk.): Maďarské politické... i.m. 44. Dokumentum 

216–219. 
353 Pekár, Martin: Politické aktivity Maďarskej menšiny na Východnom Slovensku v rokoch 1939–1944 v zrkadle 

župnej agendy. 139. In: Pekár, Martin (Szerk.): Ročenka Katedry dejín FHPV PU. Prešov, Universum, 2003. 

133–134.  
354 EÚ, 1919. november 23. 2. Pártalakulás 
355 Arcidiecézny archív v Košiciach (a továbbiakban AACass), Archívný fond KB Episcopali – Augustín 

Fischer-Colbrie, Signatúra: AACass KB –Epic (A,F-C), vol. 8. Emlékalbum 1917; Uitt vol. 7. Charita, spolky, 

zrduženia 
356 EÚ, 1919. november 23. 2. Pártalakulás 
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napilapjában, az Esti Újságban, hanem önálló füzetekben is rendszeresen publikálta a 

keresztényszocialista gondolatot népszerűsítő írásait az újság ún. Szociális Könyvtárában.357 

A magyar püspökök közül Fischer-Colbrie volt az egyetlen, aki megmaradt hivatalában 

Csehszlovákia létrejöttét követően.358 Bár a róla szóló életrajzi kötetekben kevés helyen 

említik a keresztényszocialista pártban játszott szerepének jelentőségét,359 többek között 

Angyal Béla kutatásaiból is tudjuk, hogy a köré szerveződő csoportra hamar felfigyelt a 

csehszlovák rendőrség, mivel Fischer-Colbrie nem volt hajlandó misét celebrálni a 

csehszlovák állam megalakulásának első évfordulójára.360 A csehszlovák államhatalom 

haláláig folyamatosan figyeltette, s gyakran államellenesnek ítélte meg viselkedését. Sőt 

kísérletek történtek elmozdítására is,361 mivel nemzetközi katolikus közegben bírálta 

Csehszlovákiát.362 A rendőrségi jelentések arra is utaltak, hogy a szlovák alsópapság egy 

része személye iránti hűsége miatt csatlakozott a párthoz, ezért a halála után komoly 

átrendeződést jósolt a papi szárnyon belül.363 Fischer-Colbrie hagyatékában egyébként szinte 

egyetlen politikai tartalmú levél vagy dokumentum sem maradt fenn,364 amely a 

püspök pártban betöltött szerepére utalna. Hatalmas teológiai és filozófiai életművét legutóbb 

Marián Čižmár dolgozta fel.365  

A püspök mellett Tost Barna (1876–1951) katolikus pap vett részt aktívan a pártfiók 

munkájában, 1923-től városi képviselő, egy alkalommal Kassa alpolgármestere, egyúttal a 

Katolikus Legényegylet elnöke is volt. A pártszervezet csekély számú református magyar 

hívét Idrányi Barna (1861–1933) nagyszalánci (ma: Veľký Slanec) lelkész képviselte, aki 

                                                           
357 Lásd például Ficher-Colbrie Ágost: Társadalmi problémák. Kassa, Kiadja a Ker. Szocialista Párt, 1919.; 

Fischer-Colbrie Ágost: A munka. Kassa, Kiadja a Ker. Szocialista Párt, 1919.; Fischer-Colbrie Ágost: 

Kommunizmus és magántulajdon (II-ik kiadás). Košice, Kiadja a Ker. Szocialista Párt, Bethlen-körút 28, 1928.; 

Ehhez lásd még Filep Tamás Gusztáv: Etatizmus… i.m. 
358 Angyal Béla: Érdekvédelem... i.m. 40. 
359 Mihókova, Mária: ThDr. A. Fischer-Colbrie, jeho život a dielo. Košice, Verbum, 1996.; Čižmár, 

Marián: Hlásal radostnú zvesť chudobným. Náčrt spirituality biskupa ThDr. Augustína Fischer-Colbrieho 1896-

1925. Levoča, Polypress, 1998.  
360 Mivel ő ez alkalomból inkább rekviemet játszott volna. In: ŠA KE, KŽ, 60. doboz, iratszám 537/1925. 

11.listopadu [19]24. Dr. Fischer Colbrie r. kath. biskup košický – protištátne chovanie.; Angyal Béla: 

Érdekvédelem... i.m. 42. 
361 Ehhez lásd Angyal Béla: Érdekvédelem... i.m. 109. 
362 ŠA KE, KŽ, 82. doboz, iratszám 3660/23.pres. 1923, dubna 5. 
363 ŠA KE, KŽ, 76. doboz, iratszám 4320, Měsačná zpráva za duben 1925, 2. května [19]25. 6.; Lásd még ŠA 

KE, KŽ, 80. doboz,  iratszám 7736/25.pres Dňa 30. června 1925. Měsiční zpráva za II. čtvrtletí 1925. O celkové 

situaci ve strane křesťansko-sociální. 
364 AACass, Archívný fond KB Episcopali – Augustín Fischer-Colbrie, Signatúra: AACass KB –Epic (A,F-C), 

Korešpondencia, t. 2. (1917–1925), 1. mappa: telegrammok a születésnapjára (60.) Báró Lajos Jenő levele, 

a PMH kiadóhivatalának fejlécével, Prága, 1923. október 15.  
365 Čižmár, Marián: Hlásal radostnú... i.m. 
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1933-ban a szlovenszkói Tiszán inneni református egyházkerület püspöke lett.366 A görög 

katolikus papságon belül pedig Szobota József tevékenysége köthető össze a párttal.367 Ez 

utóbbi felekezeti csoportok egyébként csak marginálisan voltak jelen a pártvezetésben. 

A kassai keresztényszocialisták szakszervezeti mozgalma jóval látványosabban jelenik meg a 

korabeli forrásokban – a rendőrségi jelentésekben és a sajtóban – mint az eperjesieké. A 

„keresztény öntudatú munkásság”368 megszervezésének legfőbb akadálya az volt, hogy a 

város nagyrészt magyar ajkú munkásrétege már jóval az első világháború előtt a 

szociáldemokráciában, 1918 után pedig egyre inkább a kommunista pártban találta meg a 

helyét.369 Az OKP ezért igyekezett körükben ellensúlyozni a baloldali eszmék terjedését. A 

párt külön szakszervezetet hozott létre a keresztényszocialista építőmunkásoknak, a Franck 

kávégyár, illetve a dohánygyári munkásoknak, továbbá a kereskedőknek és a közlekedési 

alkalmazottaknak is.370 A párt helyi szakszervezeti titkára Ványai István volt, aki a párthoz 

közeli keresztényszociális szakszervezetek sajtóorgánumát, A Népet is szerkesztette. Az OKP-

fiók egyébként több szlovák nyelvű kassai periodikát alapított: 1920 és 1921 között jelent 

meg a Kresťanský robotník (1920–1921), majd ugyanez Ľud címen 1921-ben. De a kétnyelvű 

Tabakový robotník – Dohánygyári munkás (1924–1938) is OKP-hez közeli havilapnak volt 

tekinthető.371 Éppen a munkásrétegből érkezett Hilyovszky Anna is, aki Guzmann Miksáné 

(1874–1949) háztulajdonos mellett a kassai OKP női városi képviselője volt a két világháború 

között.372 

A helyi pártfiókban természetesen nem volt kizárólagos befolyása a katolikus klérusnak. A 

vezetőség legfontosabb személyiségeit a középpolgárság képviselői, ügyvédek, középiskolai 

tanárok, egykori állami tisztségviselők képezték. Közülük is két karizmatikusabb személyiség 

Grosschmied Géza (1872–1933) és Körmendy-Ékes Lajos (1876–1951), továbbá 

Fleischmann Gyula (1889–1969) személye emelkedett ki. 

Grosschmied Géza (Márai Sándor édesapja) kassai ügyvédként került a pártba, ahol egy 

Angyal Béla által idézett csehszlovák rendőrségi jelentés szerint a konzervatív, 

                                                           
366 Magyar Újság (a továbbiakban MÚ), I. évf.20.sz. 1933. május 11. 3. Fényes ünnepségek keretében iktatták be 

Kassán Idrányi Barnát, az új református püspököt 
367 ÚV, 1922. június 11. 1. A ker.szoc földmíves szövetség zászlószentelése Košicén. Košice, 1922. június 7. A 

zászlószentelést Szobota Tost Barnával és Idrányi Barnával közösen végezte el. 
368 A Nép, 1924. január 6. 1. A ker. szoc. szakszervezetek építő munkája az 1923. évben. 
369 Lásd ehhez: Farkas Vladimir: Nincs mentség. Az ÁVH alezredese voltam. Budapest, Interart Stúdió, 1990. 13–

23. Ehhez lásd még a választási eredményeket e fejezet végén.  
370 A Nép, 1924. január 13. 2. Ványai István: A keresztényszocialista szakszervezetek építő munkája az 1924- 

évben. II. közelmény. 
371 Džujko, Ján: Prehľad po slovensky písaných novín a časopisov vychadzajúcich na Východnom Slovensku 

v rokoch 1919–1938. 148. Annales Historici Presovienses, 2008/8. 138–154.  
372 Guzmann Miksáné, született Repászky Irén a híres kassai építész, Repászky Jenő lánya volt. In: Gašpar, Ján – 

Blašková, Eleonóra – Mihóková, Mária: Lexikon...362. 
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liberálisellenes szárnyat képviselte.373 1925 és 1932 között parlamenti szenátor lett. 

Körmendy-Ékes a kassai OKP-sek többségével ellentétben már 1918 előtti tagja volt a városi 

képviselő-testületnek, s az államfordulat után részt vett a párt megalapításában Nevéhez 

fűződik az azóta sokat idézett 1920. június 2-ai parlamenti felszólalás, melyben 

nyomatékosította, hogy a magyarság és a németség akarata ellenére lett az új állam része.374 

Rendezetlen állampolgársága ürügyén végül 1925-ben kiutasították az országból,375 s 

Magyarországora távozott. Egy cseh nyelvű rendőrségi alkalmazott szerint Fischer-Colbrie 

halálá után Körmendy-Ékes távozása egy újabb csapást jelentett a párt életében.376 

Fleischmann Gyula, aki az idézett rendőri irat szerint pályázott Körmendy-Ékes parlamenti 

képviselői helyére állását vesztett középiskolai tanárként lett a párt helyi szerveztének egyik 

alapító tagja. Agilis személyisége révén már 1919-ben a pártszervezet titkárává választották. 

1928 és 1935 között OKP-s tartománygyűlési képviselő. 1936-ban, az Egyesült Magyar Párt 

létrejöttekor ő lett az újjászerveződő Központi Iroda elnöke.377 

A csehszlovák rendőrség már 1923-ban a legjobban megszervezett ellenzéki pártfiókként 

említette a helyi OKP-t,378 s ez a szervezettség végül a községi választások eredményein is 

tükröződött. A keresztényszocialisták majdnem minden alkalommal az első helyen végeztek, 

és csak 1932-ben előzték meg őket a kommunisták. A városi képviselő-testületben – a fentebb 

említett személyiségeken kívül – Tost László (1875–1945), Polák Gyula ügyvéd, Wirth Gyula 

építész, Pajor Miklós, Schuster János munkásszövetségi megbízott és Stefancsik Bertalan 

iparos foglalt helyet. 

A kassai keresztényszocialista közéletben kiemelkedett Derfinyák Gusztáv, a párthoz tartozó 

földművesszövetség ügyvezető titkárának személye. A városi polgárság soraiból pedig 

párthoz többek között az Oelschläger család két kereskedő tagja, István és Ferenc,379 és Pausz 

Béla, a híres kassai Schalkház szálló tulajdonosa is380 a nevét adta. Az Egyesül Párt 

                                                           
373 Angyal Béla: Érdekvédelem... i.m. 150. 
374 A felszólalás teljes szövegét lásd: http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/003schuz/prilohy/priloh01.htm 

(Letöltve: 2014. szeptember 5.) 
375 Simon Attila: Körmendy-Ékes Lajos. In: http://adatbank.sk/lexikon/kormendy-ekes-lajos/ (Letöltve: 2014. 

szeptember 5.)  
376 ŠA KE, KŽ, 80. doboz,  iratszám 7736/25.pres Dňa 30. června 1925. Měsiční zpráva za II. čtvrtletí 1925. O 

celkové situaci ve strane křesťansko-sociální. 
377 Simon Attila: Fleischmann Gyula. http://adatbank.sk/lexikon/fleischmann-gyula/ (Letöltve: 2014. szeptember 

5.) 
378 ŠA KE, KŽ, 17. doboz, iratszám 9374/23pres. V Košicích, dne 8. září 1923. Měsiční zpráva za spren 1923. 6.   
379 Ők 1932-ben az OKP színeiben indultak a községi választásokon. Lásd. ŠA KE, fond PR, 15. doboz, 20. Az 

Országos Keresztényszocialista párt košicei helyi csoportjának szavazólapja az 1932. ápr. 24-én tartandó városi 

képviselőtestületbe való választáshoz 
380 Gayer Veronika: From the Hotel Schalkház to the Baťa Shoe Store - From Kassa to Košice, Košice to 

Kassa… (1918–1945). 115. In: Gayer Veronika – Otčenášová, Slávka – Zahorán Csaba (Szerk.): Remembering... 

i.m. 113–124. 

http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/003schuz/prilohy/priloh01.htm
http://adatbank.sk/lexikon/kormendy-ekes-lajos/
http://adatbank.sk/lexikon/fleischmann-gyula/
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megalakulásakor Böhm Rudolf, Wirth Gyula és a Tost családba nősült Kátra Kálmán került 

az OKP párttitkárságának élére.381  

 

 3.2. Városi pártok 

Az ún. városi párt egy tipikusan a két világháború közötti időszakra jellemző politikai és 

társadalmi jelenség, melyre nem találunk példát az 1918 előtti időszakban. Tevékenységük 

ugyanakkor a korabeli Csehszlovákia belpolitikájának egyik nehezen kutatható területe. Ha 

nem állt mögöttük valamelyik városi lap, ha nem politizált soraikban egy-egy 

karizmatikusabb, az országos közéletében is ismert személyiség, akkor általában kevés forrás 

maradt fenn róluk. A kutatás szempontjából az sem mellékes, hogy a csehszlovák rendőrségi 

jelentések is csak ritkán foglalkoztak velük, hiszen az államszerveket elsősorban a 

parlamentben is helyet foglaló, országos pártok működése érdekelte jobban. Mindez együtt 

lehet az oka annak, hogy a városi pártok politikája kiaknázatlan területe a két világháború 

közötti Csehszlovákia politikatörténetének. Feltételezésem szerint ugyanakkor programjuk 

helyi szinten komoly alternatíváját jelenthette az országos politikai pártokénak. Az 1920-as 

években ugyanis főként azok a városi magyar és zsidó értelmiségiek támogatták 

szavazatukkal a különféle „városi”, „polgári”, „független” és hasonló néven megalakuló 

kispártok politikáját, akik nem tudtak elhelyezkedni a nagyobb országos pártokban, továbbá 

akinek a város irányításába való beleszólás fontosabbnak számított a Prága-orientált országos 

politikánál. 

Mivel ilyen pártok csak a községi, tehát a városi képviselő-testület összetételéről döntő 

választások idején indultak, politikájukkal általában kifejezetten a „város“ vagy egy városi 

érdekcsoport, nem pedig egy ideológia vagy etnikum képviselőjeként igyekeztek fellépni. 

Ebből is adódott, hogy ideológiailag markánsan elhatárolódtak az országos politikai pártoktól, 

a nagy tömegekre ható keresztényszocialista vagy katolikus, illetve a kommunista 

mozgalomtól. Ezért ezek a tömörülések inkább a liberális irányvonalat képviselték és 

nemzetiségtől függetlenül igyekeztek megszólítani a kor emberét. Kevésbé volt jellemző, 

hogy etnikai alapon szerveződtek volna, bár a városi zsidóságnak, vagy a cseh 

legionáriusoknak lehettek ilyen pártjaik. Az ideológiai elkülönülésen túl több városi párt 

kifejezetten egy-egy szakmai csoport, leggyakrabban az iparosok és kereskedők 

érdekvédelmét kívánta előtérbe helyezni. Tevékenységükkel eddig szinte egyáltalán nem 

foglalkozott a szlovák vagy magyar történetírás. 

                                                           
381 Ďurkovská, Mária – Gabzdilová, Soňa – Olejník, Milan (Szerk.): Maďarské politické... i.m. 210. 

Dokumentum 209 – 212 . 
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3.2.1. Magyar érdekképviselet az eperjesi városi pártokban 

Eperjesen az 1921 nyarán alakult Városi Polgári Párt (korabeli szlovák nevén Mestská 

občianská strana, a továbbiakan VPP) és a jóval hosszabb nevű Kereskedők iparosok, 

háztulajdonosok és polgárság középosztályának gazdasági választóközössége (korabeli 

szlovák nevén Volebná skupina stredostavovskej, obchodnicko-živnostníckej, majiteľov 

domu a občianstva) képviselt magyar érdeket valamilyen mértékben. Míg az első az OKP 

őslakos koncepciójának lokális változatát képviselte, azzal a lényeges különbséggel, hogy 

nem a keresztény ideológia, hanem a városi tradíciók és a regionális identitás alapján 

szervezte meg magát, s tömörítette főként a lokálpatrióta zsidókat és magyarokat, addig a 

másik kifejezetten a helyi iparos és kereskedő réteg összefogásának céljával alakult. Ezen a 

két párton kívül az 1928-as községi választásokra létrejött még az ún. Független Városi Párt 

nevű tömörülés is, mely mögött a kommunista parlamenti képviselő, Michal Kubičko állt. Ez 

a párt azonban nem szerzett elég szavazatot ahhoz, hogy a városi képviselő-testületbe jusson 

és többet nem is indult a választásokon.  

A VPP 1921 nyarán bontott zászlót az „Adjuk vissza a várost önmagának!”382 jelszó 

hangoztatásával, melynek révén már jóval 1923, vagyis a csehszlovák közigazgatási reformok 

érvénybe lépése előtt az országos belpolitikai változásokkal és a város önkormányzati 

jogainak megcsorbításával szembeni ellenérzésének kívánt hangot adni. Világnézetileg a 

liberális pártok közé sorolta magát, melyben „a városnak liberálisan gondolkodó lakossága 

tömörülhet nemzetiségre és felekezetre való tekintet nélkül, minden őslakos, akinek a város 

gazdasági és kulturális fejlődése fontos.”383  

A pártot alapítói olyan tömörülésnek szánták, amely kizárólag a községi választásokra állna 

össze annak érdekében, hogy a város gazdasági és kulturális ügyeiben saját, helyi 

tapasztalattal rendelkező képviselők döntsenek. Programjával egy elképzelt eperjesi 

őslakosságot szólított meg, amely saját kezébe veheti sorsa irányítását az „államalkotó 

elemek”, elsősorban a cseh hivatalnokréteg ellenében.384 Társadalmi összetétele ennek 

megfelelően igencsak heterogén volt. Listája élén Flórián Károly (1878–1941), nemzetközileg 

elismert jogi és pénzügyi szakember, az egykori eperjesi Thököly Imre, ekkor már a Caritas 

szabadkőműves páholy főmestere állt.385 Flórián Gömöry Jánosnak ahhoz a kollegiális 

                                                           
382 ÚV, 1921. július 18. 1. [Spányi Artúr?]: „Adjuk vissza a várost önmagának!” Megalakult a városi polgári 

párt. 1. 
383 ÚV, 1923. szeptember 2. 4. Miért volt szükséges, hogy az országos politikától mentes városi polgári párt 

zászlót bontson?  
384 ÚV, 1923. július 1. Az őslakosságot új próbára állítják. 
385 Gayer Veronika: Az eperjesi Városi Polgári Párt és Flórián Károly az 1920-as években. In: Gabzdilová, Soňa 

– Simon Attila (Szerk.).: Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu. Komárno, 
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köréhez tartozott, akik nem hagyták el a várost Csehszlovákia megalakulását követően, 

pontosabban az orosz hadifogságot követően ide tértek vissza 1918. december végén. Az ő 

nevéhez fűződik a csehszlovák adótörvények és rendeletek,386 illetve a csehszlovák 

állampolgársági és a községi illetőséget érintő törvényanyag magyar nyelvű kiadása is.387 

Később részt vett a Masaryk Akadémia megalakításában, ahol a Tudományos Osztályt 

vezette. A városi párt többi jelöltje között egyrészt a helyi magyar evangélikus középosztály 

tagjait, például Körtvélyessy Dezső eperjesi ügyvédet, Kissóczy Józsefet, Holénia Gyula 

orvost, Wallentinyi Samut vagy Toperczer Géza ügyvédet találjuk, akik Kissóczy és 

Toperczer kivételével egyébként mind Flórián szabadkőműves társai voltak.  

Ezenkívül látványosan a pártban tömörült a városi zsidó kereskedői-vállalkozói réteg egy 

bizonyos hányada, olyan helyi zsidó értelmiségiekkel, mint Austerlitz Tivadar,388 Stark 

Zsigmond, Horovitz Gyula ügyvéd vagy Bárkány Jenő építészmérnök.  

A VPP személyi összetételének vizsgálatakor figyelemre méltó az a tény is, hogy a 

szakirodalom által csak „városi zsidópártként”389 emlegetett politikai erő mellett sorakozott 

fel 1921-ben még báró Ghillányi László földbirtokos és Cziegelbert Róbert asztalosmester is, 

akik végül 1923-ban az OKP színeiben indultak a választásokon. Kissóczy Józsefet pedig, aki 

az 1920-as években a VPP színeiben politizált, 1932-ben már szintén az OKP listáján 

találjuk.390 Ebből tehát arra következtethetünk, hogy az 1920-as évek legelején a helyi 

magyarság nagy arányban szimpatizált a megalakult a párttal. 

A Lidové Noviny egyik cikkírója 1921 augusztusában mindezek alapján azt a következtetést 

vonta le, hogy „a szlovákosítás háromesztendős szlovákká öntudatosító munkássága szomorú 

eredménytelenségbe veszett. Mert a városi polgári párt vezetőségében a legnagyobb magyar 

irredentával a nagybirtokos Ghillányival olyanok is helyet foglalnak, akik a Maticának 

vezetőtagjai, mint pl. Ciegelbrier…”391 

                                                                                                                                                                                     
Univerzita J. Selyeho, 2014. 124–136.; 1922 végén alakult meg a Caritas szabadkőműves páholy a Thököly 

Imre-páholy volt tagjaiból. A magyar–szlovák nyelvű „egyesület” tagja volt a prágai Lessing zu den drei Ringen 

nevű prágai szabadkőműves nagypáholynak. Lásd. ŠA PO, fond PK, 1. doboz, Index spolkov. Čislo spolku 91. 
386 Flórián Károly (Szerk.): A csehszlovák adótörvények és rendeletek gyűjteménye. I. Košice, Állami Nyomda, 

1927. 
387 Flórián Károly – Osváth Gyula (Szerk.): Csehszlovák állampolgárság és községi illetőség. A teljes joganyag. 

d.n.; Még élete utolsó éveiben, az első Szlovák Köztársaság idején is jelentek meg állampolgársági kérdésekkel 

foglalkozó munkái. Lásd: Flórián Károly: A szlovák állampolgárság. Prešov. 1940.; Flórián Károly: A szlovák-

magyar állampolgársági egyezmény. Prešov. 1940. 
388 Magyar Zsidó Lexikon: Austerlitz Tivadar. In: http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/szocikk/10266.htm 

(Letöltve: 2014. október 8.) 
389 Filep Tamás Gusztáv: Szempontok a (cseh)szlovákiai magyar sajtó első két korszakának történetéhez. 343. In: 

Tóth László – Filep Tamás Gusztáv (Szerk.): A (cseh)szlovákiai... II. kötet, i.m. 330–377. 
390 ŠA PO, pôbočka Prešov, fond MÚ, 12. doboz, leltári szám 129, Kandidátna listina Krajinskej krestánsko-

sociálnej strany pre volby do obecného zastupiteľstva v Prešove. 
391 A cikket idézte a helyi magyar hetilap: ÚV, 1921. augusztus 21. 1. A községi választásokról 

http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/szocikk/10266.htm
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A legtöbb személyi átfedés ugyanakkor mégiscsak a VPP és az 1925-ben alakuló MNP helyi 

szervezetével volt, az MNP ugyanis az 1927-es helyhatósági választások alkalmával 

felszólította híveit, hogy a városi pártra szavazzanak. „A magyar nemzeti párt eperjesi 

osztályának pártvezetősége egyedül a város speciális érdekeit tartva szemei előtt az országos 

magyar nemzeti párt és ker-szocialista pártok központi intéző bizottságának hozzájárulásával 

akként határozott, hogy a községi választásokon nem lép fel önálló listával, hanem a 

politikamentes városi pártot támogatja, miért is arra kéri párthíveit, hogy szavazatukat a 

Városi Párt listájára adják le”.392 Így 1927-ben Rosenberg Mór és Bánó Dezső (1881–

1967) sárosi földbirtokos és festőművész, 1932-ben pedig Fábry Viktor (1884–1940) 

evangélikus lelkész393 MNP-s képviselők is a VPP listáján indultak, nemzetgyűlési 

választásokkor viszont saját országos pártjukat képviselték. A magyar ellenzéki pártok még 

1932-ben is támogatták a szerintük a magyar nemzetiségéhez hű Flórián-féle 

érdekcsoportot.394 

A VPP egyik fő szószólója Spányi Artúr (1892–1942?), az Új Világ című eperjesi magyar 

hetilap zsidó főszerkesztője volt, aki közvetlenül az 1923-as községi választások előtt több 

cikkében érvelt egy önálló, a város érdekeit hathatósabban képviselő politikai formáció 

megszervezésének a szükségessége mellett. Spányi a választások előtt, 1923. szeptember 

elejére tiltakozó nagygyűlést is szervezett, amelyen a „város tervszerű visszafejlesztése”, 

vagyis a városi autonómia felszámolása, a megyerendszer átalakítása és egy sor pénzügyi és 

oktatási intézmény (pénzügyigazgatóság, ügyvédi kamara, jogakadémia, teológiai kar) 

megszűnése vagy elköltöztetése ellen emelte fel hangját.395 A gyűlésen, melyen a 

keresztényszocialisták és a kommunisták is képviseltették magukat, a VPP nevében Austerlitz 

Tivadar szólalt fel. Magyar nyelven olvasta fel azt a határozatot, melyet az összegyűltek az 

Eperjesi Bankegylet, valamint a helyi kereskedők és ipartestületek anyagi támogatása révén 

juttattak el Prágába.396 

                                                           
392 ÚV, 1927. október 16. 1. A magyar nemzeti párt eperjesi híveihez! 
393 A csehszlovák rendőrség 1929-ben, Dobránszky János pere kapcsán tartott házkutatást Fábry Viktornál. 

Fábry Viktor német eredetű családban, a Késmárk közelében fekvő Lubici-ben született, majd 1918 előtt évekig 

tanított az erdélyi szászoknál. A két világháború között az eperjesi magyar cserkészcsapat vezetője volt. 

A csehszlovák rendőrség jelentése szerint 1927 októberében ő fogadta az Eperjesre látogató lord Rothermere-t is. 

ŠA KE, fond Odbočka, 22. doboz, iratszám 836/1930.prez. Fábry Viktor z Prešova – činnosť. 
394 PMH, 1932. szeptember 20. 3. A magyar nemzeti párt Eperjes város választóihoz 
395 ÚV, 1923. augusztus 12. 3. Spányi Artúr: Alarm; Lásd még KN, 1923. szeptember 5. 4. Sáros-megye és 

Eperjes impozáns tiltakozó nagygyűlése 
396 KN, 1923. szeptember 5. 4. Sáros-megye és Eperjes impozáns tiltakozó nagygyűlése.  
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Spányi Artúr, az egyetlen eperjesi magyar lap tulajdonosa397 az 1920-as évek végéig központi 

szerepet játszott a párt népszerűsítésében. Újságírói pályáját 1918 előtt kezdte a Sáros című 

hetilapnál Dzurányi László mellett, aki a húszas években a PMH, 1933-tól pedig az aktivista 

Magyar Újság főszerkesztője lett, s akit egy cikkében tanítómesterének nevezett.398 Spányi 

egy 1920 elején megjelent programadó vezércikkében hangsúlyozta, hogy újságja a magyar 

kisebbség érdekeit fogja képviselni.399 A lap ugyanakkor nem kötelezte el magát 

végérvényesen a kisebbségi magyar pártok politikája mellett, s hogy hangvételét kezdetben a 

rendőrség is meglehetősen objektívként értékelte, bizonyára ennek volt betudható.400 Spányi 

egy vezércikkében nyomatékosította, hogy a különféle magyar érdekcsoportok közt nem fog 

különbséget tenni: „Pártokon kívül állunk, függetlenül mindentől és mindenkitől. Mi csak a 

magyarság ügyét szolgáljuk és ennél az ügynél nem ösmerünk politikai differenciákat.”401 S 

bár a korban számos újság nevezte magát függetlennek, ezt a célkitűzést az Új Világ – 

legalábbis az országos politikai pártok iránt való elköteleződés tekintetében – következetesen 

végig is vitte. 

A lapban egyszerre publikáltak az OKP és az MNP politikusai mellett a pártokhoz konkrétan 

nem kötődő magyar és zsidó közéleti személyiségek is. Az Új Világ rendszeresen közölte az 

ellenzéki magyar pártok felhívásait, s gyakran véleményt mondott magyar kérdésekben. A lap 

egy 1920-as vezércikke három dolgot jelölt meg a magyar kisebbség feladataként: a szlovák 

nyelv elsajátítását, mivel az feltétele lehet a munkavállalásnak, a magyarság társadalmi 

egyesületekben való tömörülését, illetve a meglévő magyar politikai pártok befolyásának 

kihasználását.402 A lap rendszeresen közölt cikkeket Eperjes helytörténetével kapcsolatban, 

Gömöry Jánosnak szinte az összes, az 1920-as években íródott publicisztikája is itt jelent 

meg. 

A szerkesztő a magyar kisebbséget egy egységes pártban látta volna legszívesebben, és 

hosszú távon nem tartotta szükségszerűnek az ellenzéki magatartást. Ahogy írta: 

„eredményesebb egy többségi párt függelékét alkotni, amelytől szükség esetén a nem, vagy 

                                                           
397 Spányi Artúr az eperjesi Minerva Nyomda tulajdonosaként vásárolta meg az Új Világ című hetilapot 1920 

októberében, melyet akkor már egy éve maga szerkesztett. Az újság 1919 és 1940 között jelent meg és Hodinka 

Tivadar rövid életű Sáros című hetilapját leszámítva In: Kipsová, Mária (Szerk.): Bibliografia slovenských... i. 

m. 960. 
398 ÚV, 1930. május 11. 1. Spányi Artúr: Levél a jubiláns Dzurányi Lászlóhoz elindulása stációjáról 
399 ÚV, 1920. január 4. 4. Hírek 
400 Egy 1923-as rendőrségi jelentés az Új Világot magyar hetilapként írta le, amely a „helyi viszonyokkal és a 

magyar érdekekkel meglehetősen objektíven foglalkozik”. In: ŠA KE, fond KŽ, 260. doboz, leltári szám 5, 

iratszám 66. –prez.1923, Pravidelná mesačná situačná zpráva z okrese prešovského za mesiac apríl 1923. A. 

Časť politická, 1. 
401 ÚV, 1920. október 17. 1. Spányi Artúr: Sáros magyarságához 
402 ÚV, 1920. december 5. 1. A magyarság feladata a köztársaságban 
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ellenszavazás fegyverével nagyon sokat lehetne elérni.”403 Ezt a politikát tartotta a megfelelő 

magyar stratégiának a helyi közigazgatásban is. „Ügyes stratégiával a helyi közigazgatásban 

is ellenzékké lehet tenni a többséget. A városi intelligencia elég közel érzi magát egymáshoz 

arra a célra, hogy egyik a másikban ne a magyart, németet és zsidót, a klerikálisat, liberálist, 

vagy szocialistát lássa, hanem a hasonérdekű városi polgárt”.404 Ez az idézet már csak abból a 

szempontból is érdekes lehet, hogy 1923 után az eperjesi városi közgyűlésben a többségi 

pártokat nem a kormánypártok, hanem az ellenzékiek jelentették. De körvonalazódik benne 

egy olyan városi politika is, melynek a gyakorlatba való átültetésével éppen a VPP 

kísérletezett. 

Spányi már 1922-ben írt „a magyarság számára üdvös reálpolitikáról”, amely elképzelése 

szerint hosszú távon minden magyar politikai irányzat számára elfogadható lehet.405 1924-ben 

Szent-Ivány Józsefnek egy rimaszombati beszédére reflektálva jegyezte meg, hogy lapja 

kezdetektől fogva reálpolitikát hirdetett, amin „a gyakorlati és az adott életviszonyokkal 

számoló elhelyezkedés szükségességét” értette. „Az itt élő magyarságnak számolnia kell az 

itteni viszonyokkal és a saját legelemibb érdekében itt úgy el kell helyezkednie, hogy súlyával 

és összenyalábolt ereivel [sic] hatni is tudhasson.”406 Ezek után nem meglepő hogy az Új 

Világ az MNP megalakulását is üdvözölte, melyben a saját lapja által hirdetett Szent-Ivány-

féle reálpolitika igazolását látta.407 

1925-ben az Eperjesi Rendőrkomissziariátus vezetője az Új Világról készült egyik 

jelentésében megállapította, hogy a szerkesztő, Spányi zsidó és újságját „üzleti okokból” írja 

magyar szellemben, „hogy így szerezzen előfizetőket az »őslakosság« soraiból, mert ezek 

valóban még mindig legszívesebben magyarul olvasnak.”408 Kétségtelen, hogy a hetilap külön 

gondot fordított arra, hogy az eperjesi izraelita vallásúak kedvében járjon. Teret engedett 

nemcsak az eperjesi zsidó közélet vitáinak,409 hanem a kulturális és hitéletbeli eseményeknek 

is. Koral Álmos Zsidók a válaszúton című röpirata szintén Spányi nyomdájában jelent meg.410 

Az sem mellékes, hogy az újságban hirdetők nagy része a tőkeerős helyi zsidó vállalkozók 

körül került ki, vagyis bizonyos szempontból ők voltak a lap anyagi hátterének biztosítékai, ez 

                                                           
403 ÚV, 1922. január 7. 1. [Spányi Artúr?]: A reális politika 
404 Uo. 
405 ÚV, 1922. augusztus 20. 1. Az igazi demokrácia 
406 ÚV, 1924. augusztus 24. 1. [Spányi Artúr?]: Reálpolitikát hirdet lapunk 
407 ÚV, 1925. november 15. 1. Mai lapszámunk választókerületünk választási eredményeit hozza 
408 ŠA KE, fond KŽ, 262. doboz, leltári szám 5, iratszám 1483./25.pres., Policajné komisárstvo v Prešove 

Župnému úradu, Predmet: Prešov – Pomery po stránke tlačovej, 1.  
409 Lásd például ÚV, 1927. január 2. 1. Ferbstein Károly: 1927 és a zsidó politika.; Erre való válasz: ÚV,  1928. 

január 22. 3. Rosenberg Mór: Néhány megjegyzés Dobránszky Jánosnak az eperjesi zsidósághoz intézett nyílt 

levelére és dr. Ferbstein Károly „válasz”-ára. 
410 Koral Álmos [Komlós Aladár]: Zsidók a válaszúton. Prešov, Minerva Nyomda, 1920.  
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ugyanakkor a szlovák nyelvű helyi lapokra is elmondható volt. Ezzel összecseng Yehuda 

Lahav megjegyzése is, miszerint az újságot a helyi neológia is támogatta anyagilag.411 

Mindez közvetetten bizonyítja, hogy ez a városi párt sok tekintetben olyan magyar szavazókat 

nyert meg, akik más városokban a Jogpártot vagy később az MNP-t támogatták, s akik 

egyúttal nem tudtak azonosulni az OKP számukra túl „klerikális” programjával. Így nem 

meglepő, hogy maga az MNP Eperjesen sosem állított saját listát a községi választások 

alkalmával, hanem szorosan együttműködött Flóriánékkal. Mindebből kifolyólag 

feltételezem, hogy az 1920-as években Gömöry János is a VPP-re adta le szavazatát az 1923 

és 1928 közötti községi választások idején. Ezt látszik megerősíteni a párt és Gömöry MNP-

jének szoros együttműködése, valamint az is, hogy a VPP vezető személyiségei közvetlen 

kollegiális és baráti környezetéhez tartoztak.  

A VPP főként az 1920-as években tudott sikereket elérni. 1923-ban a választójogú lakosság 

5,8%-a, 1927-ben pedig mintegy 10%-a szavazott programjára.412 1923 és 1927 között pedig 

jelöltje, Flórián Károly lett Eperjes polgármestere.413 A jogtudóst egyébként az eperjesi 

képviselő-testület 1927 végén ismét megválasztotta polgármesternek, de mivel év végén egy 

Rothermere-ellenes nyilatkozat kapcsán Flórián semleges álláspontra helyezkedett,414 vagyis 

nem határolódott el az angol lord által javasolt magyar etnikai revízió koncepciójától,415 a 

csehszlovák pártok, a kommunista párt és a zsidó párt képviselői bizalmatlansági indítványt 

terjesztettek be ellene.416 A szavazás eredménye döntetlen lett, ám Flórián végül arra az 

elhatározásra jutott, hogy lemond polgármesteri tisztségéről, és az állam kénytelen volt 

kormánybiztost kinevezni a város élére. Ezt követően a párt fokozatosan meggyengült. 1928-

ban a szavazatoknak már csak valamivel több mint 6,417 majd 1932-ben 5%-át szerezte 

meg.418 És továbbra is az országos politikai pártok (főként az OKP és a kommunisták) 

maradtak a legnépszerűbbek a szavazók körében. A népszerűségvesztés oka összefüggött 

                                                           
411 Az Új Világot a szakirodalom egy része is a zsidó neológia lapjaként említi. Lásd Lahav, Yehuda: „Novy 

svet”… i.m. 39.; Kónya, Peter: Dejiny Židov… i.m. 58. 
412 ÚV, 1927. október 23. 1. Levizsgáztunk; Lásd még Gazdovské Noviny (a továbbiakban GN), 1927. október 

28. 3. Konečné volebné výsledky na celom Slovensku.  
413 Erről lásd. PMH, 1925. december 25. 6–7. Eperjes a kultúra zászlaja alatt. beszélgetés Flórián Károly dr. 

városbíróval a város kultúrterveiről.  
414 A cikket idézi: Filep Tamás: Maléter István... i.m. 117.  
415 Erről lásd. Romsics Ignác: „Magyarország helye a nap alatt” Lord Rothermere és a magyar revízió. In: 

Romsics Ignác: Múltról a mának. Tanulmányok és esszék a magyar történelemről. Budapest, Osiris Kiadó, 2004. 

249–263. 
416 ÚV, 1927. december 18. 1. Eldördült az első ágyú a polgármester-választás frontján 
417 ÚV, 1928. szeptember 16. 1. 8151 leadott szavazat megoszlása; SV, 1928. szeptember 11. 3. Výsledky 

obecných volieb v Prešove 
418 ŠA PO, pôbočka Prešov,  fond MÚ, 12. doboz, leltári szám 129, Výsledok obecných volieb konaných dňa 25. 

IX. 1932. 
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azzal is, hogy 1932-ben már kétszer annyi párt indult a községi választásokon, ezért 

a választópolgárok szavazatai meglehetősen elaprózódtak. 

 

 

 

A másik, Eperjes két világháború közötti belpolitikájában szerepet játszó városi párt a 

kereskedők politikai színtéren való érdekérvényesítésére törekedett. Ez volt a Kereskedők, 

iparosok, háztulajdonosok és polgárság középosztályának gazdasági választóközössége, 

melyet a VPP-ben is fontos szerepet játszó Spányi Artúr, az eperjesi Kereskedelmi 

Szakipartársulat elnöke alapított 1932-ben.419 Célja a helyi ipar és kereskedelem 

érdekvédelme, valamint a pótadók elleni küzdelmen túl összességében az volt, hogy a város 

takarékosabb gazdálkodást vezessen be. A kampányban erősen jelen volt a VPP-nél is 

felbukkanó etnikai, felekezeti és ideológiai semlegesség, valamint a lokális hovatartozás-

tudat: „Mindenkinek aki adófizető, létérdeke ezen gazdasági keretben elhelyezkedve, saját 

sorsának intézésébe beleszólni. A városnál nincsenek és nem is lehetnek sem pártpolitikai, 

sem felekezeti, sem nemzetiségi érdekek. Az élő lelkiismeret akar lenni a város életében, 

mely a realitásokkal számolva nem engedheti meg, hogy a város közönsége továbbra is a nem 

hozzáértők gazdasági ballépéseinek kísérleti nyula és áldozata legyen.”420 Spányi ezzel a 

programmal 1932 végén a városi képviselő-testület tagja lett. Az új testület első ülésén 

deklarációt olvasott fel választói csoportja nevében, melyben nyomatékosította, hogy 

választóközössége nem ért egyet a város eddigi gazdaságpolitikájával, nem vállal tehát 

felelősséget az eddig hozott döntésekért sem. A kilenc pontos deklaráció fő követelése az volt, 

hogy a város a helyi kereskedők érdekeit részesítse előnyben az „idegen” befektetőkkel 

szemben.421 A párt vezetője végül az országos politikában is szerencsét próbált. 1935-ben egy 

liberális jobbközép párt, a  Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská 

(a korabeli magyar nyelvhasználatban Kereskedők, Iparosok és Középosztály Pártjának) 

                                                           
419 Dopirák, Anton: Okresné živnostenské spoločenstvo v Prešove (1907) 1926–1955. Inventár. Prešov, Štátny 

archív v Prešove, pôbočka Prešov, 2011. 6. 
420 ÚV, 1932. augusztus 14. 1. [Spányi Artúr?]: Nagy lelkesedéssel megalakult a „Kereskedők, iparosok, 

háztulajdonosok és polgárság középosztályának gazdasági választóközössége”; Ehhez lásd még ÚV, 1932. 

szeptember 18. 1. [Spányi Artúr?]: Miért kell minden öntudatos eperjesi polgárnak a 4-es számú listával 

szavazni? 
421 ŠA PO, P, fond MÚ, 36 doboz, leltári szám 10, Zápisnica zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Prešove 

konaného dňa 5. decembra 1932. Deklarácia. 
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jelöltjeként indult a nemzetgyűlési választásokon, de nem szerzett elég szavazatot a 

parlamentbe jutáshoz.422  

 

3.2.2. Városi pártok és pártkezdeményezések Kassán 

Kassán többféle helyi pártalakulat, választói csoport jött létre, mint a korabeli Eperjesen, bár a 

képviselő-testületbe jutáshoz szükséges szavazati arányszámot csak egy-kettő tudta 

megszerezni. Saját lap híján pedig egyik sem volt képes olyan látványosan jelen lenni a városi 

közéletben, mint például Flórián Károly pártja az Új Világ hetilapnak köszönhetően. 

1923-ban a helyi legionáriusok és a zsidók is létrehoztak egy önálló, az országos pártokról 

elkülönülő politikai csoportot, a Légionisták és Katonák Politikamentes Csoportját, 

(Legionársko-vojenská nepolitická skupina), valamint a Helyi Zsidópártot (Miestná židovská 

strana). Ezek mellett Eötvös Géza (1870–1932), a korszak elismert kassai aranyművese423 is 

saját pártot alapított, s az ún. Iparos Csoport (Košická priemyselná skupina) képviselőjeként 

került be a városi képviselő-testületbe. Ő 1927-ben már az országos Csehszlovák Iparos és 

Kereskedőpárt táborát erősítette.424 1927-ben egyébként egyáltalán nem indultak városi pártok 

a községi választásokon, legalábbis a korabeli kassai sajtó tudomása szerint.425 

Az 1930-as években különféle nevű és sorsú törpepártok alakultak, amelyek csupán a kassai 

szavazók 1-2%-át tudták megszólítani. Ilyen volt 1932-ben a Košicei Kisiparosok és Piaci 

Árusok Pártja, a Vendéglősök, Kereskedők, Iparosok, Lakásbérlők Pártja, a Sportolók és 

Harmincévesek Választói Közössége, a Košicei Republikánusok Pártja, valamint egy 

kifejezetten német szavazókra építő csoport, a Német Választók Közössége 

(Wahlgemeinschaft in Košice) is szerencsét próbált. 1937-ben a Munkások és Munkásnők 

Választási Csoportja, a Szegény Polgárok és Sportolók választói csoportja, a Hadviseltek és 

Hadirokkantak, az Ipari és Kereskedelmi Alkalmazottak és Sportolók választási csoportja és a 

Vendéglősök és Italmérők is önállóan indultak a választásokon, minden alkalommal 

sikertelenül. 

A rövid életű kezdeményezések és helyi alakulatok közül csak a Košicei Zsidók Egységes 

Pártja és a változó vezetőségű Városi Párt, valamint 1937-ben Milan Maxoňnak, Kassa 1932 

                                                           
422 Zemko, Milan – Bystrický, Valerián (Szerk.): Slovensko v… i. m., Príloha II – Politický systém, 574. 
423 Eötvös Gézának 1890 óta volt műhelye a kassai Fő utcán, tagja volt a Kassai Kereskedők Körének, a helyi 

Ipartársulatnak és a Kereskedelmi és Ipari Kamarának is. In: Gašpar, Ján – Blašková, Eleonóra – Mihóková, 

Mária: Lexikon... i.m. 246.; A párt 1923-as jelölőlistáját lásd AMK, fond MMK, 6. doboz, Voľby do obecného 

zastupiteľstva 1923, 7. Košická priemyselná skupina 
424 KN, 1927. október 17. 2. A kassai őslakos pártok fölényes győzelmet arattak a választásokon! 
425 Kassai Napló, Kassai Újság, Slovenský východ. Továbbá a levéltári dokumentumok között sem találtam erre 

vonatkozó információt. 
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és 1938 közötti polgármesterének Független Polgári Pártja jutott mandátumhoz, ez az utóbbi 

csak 1937-ben jött létre. 

Kassán a Blanár Béla nevével fémjelzett Polgári Párt/Városi Párt426 politikája képviselt az 

eperjesi VPP-hez közelálló irányvonalat. Blanár 1921-ben részt vett a Szlovenszkói Magyar 

Jogpárt megalapításában, majd végül 1925-ben az MNP-nél kötött ki, ezért a kassai párt össze 

sem volt hasonlítható Flórián Károly városi pártjával. Egy 1923-as korabeli rendőrségi 

jelentés szerint a pártban Hercz Ignác, Weltner József, Helyei Gyula, Weisz Ignác, a 

vendéglőtulajdonos Sámsony János, Neuwirth Elek, Friedmann Ábris hoteltulajdonos, Breuer 

Gábor és Rosenberg Bertalan,427 tehát a tehetősebb iparos- és vállalkozói réteg tagjai 

tömörültek, akik egyébként többségében később Szent-Ivány József MNP-jéhez csatlakoztak. 

Blanár Béla ennek a pártnak a színeiben került be 1923-ban a kassai városi képviselő-

testületbe, mintegy 800 szavazattal. 

A PMH egyik cikkírója az 1930-as években a kassai Városi Párt mögött már az csehszlovák 

Agrárpártot sejtette, élén a Kassai Színházi Újságban is gyakran publikáló Nógrády Albert 

ügyvéddel, aki szerinte pártjával a magyarság egységét akarja megbontani, s „mint légionista 

tért haza orosz fogságból és egészen ügyes elhelyeződő képességével ma már a Magyar 

Színpártoló Egyesületnek ügyvezető-igazgatója, a magyar Kazinczy Társaság választmányi 

tagja, s legújabban a csehszlovák agrárpárt exponense”.428  

Nógrády több választ írt ezekre a vádakra a Kassai Naplóban, az egyiket egyenesen 

Grosschmid Géza OKP-s szenátornak címezve, utalva egy korábbi levelére is: „Ezt írtam 

ugyanis. »Mi nem akarjuk az őslakosság egységét megtörni, mi csak nem tűrjük tovább hogy 

egyes urak, nem is sokan, mintegy 8-10-en felparcellázzák egymás között a napidíjakat, 

megbízásokat, kiszállásokat stb.« Azt is írtam továbbá hogy »az őslakos pártok képviselői 

összefogtak azon célból, hogy maguknak minél több megbízatást, napidíjat biztosítsanak.« 

Ezen állításomat teljes egészében fenntartom és megtoldom azzal, hogy a ker.szoc. párt 

vezetői azért fogják a Városi pártra a magyarság megbontásának a vádját, mert igen fontos 

anyagi érdekük fűződik ahhoz, hogy a mai status-quo fennmaradjon, mert ellenesetben 

mandátumuk elvész és ezzel megszűnik az azzal részükre járó anyagi jövedelem. Már pedig a 

                                                           
426 A párt Városi Párt és Polgári Párt néven is megtalálható a forrásokban. Ugyanez a tömörülés már Egyesült 

Polgári Pártok néven indult az 1923-as községi választásokon. Lásd. AMK, fond MMK, 6. doboz, Voľby do 

obecného zastupiteľstva 1923, 4. Košické združené občianske strany. 
427 ŠA KE, KŽ, 17. doboz, iratszám 9374/23pres. V Košicích září dne 8. 1923. Měsiční zpráva za spren 1923. 7.; 

Lásd még: ŠA KE, KŽ, 260. doboz, leltári szám 7, iratszám 543/1922.pres. Situačná zpráva zo župy 

Abaujturnianskej, Šarišskej a mesta Košíc za mesiac VI. 34. 
428 PMH, 1932. március 10. 3. A keresztényszocialista Ványai fölszólalása szétrobbantotta a magyar front 

szökevényeitől támogatott kassai „politikamentes városi párt” alakuló gyűlését. 
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Városi párt programjának sarkalatos pontja, hogy a Városi Párt minden anyagi 

ellenszolgáltatás nélkül köteles hivatását teljesíteni.”429 

Levelében részletesen felsorolta azokat a juttatásokat, amelyekből szerinte az OKP-s 

politikusok részesednek. Megemlítette például Wirth Gyula OKP városi képviselő és egyben 

a Városi Tanács tagjának esetét, aki mint vállalkozó építész pályázott azokra a közmunkákra, 

melyeket az általa is képviselt tanács írt ki. Fleischmann Gyula pedig beutazta Csehszlovákia 

nyugati részét zeneiskolák tanulmányozása céljából, melynek során 7000 csehszlovák koronás 

útiszámlát produkált.430 

A kassai Városi Párt 1937-ben már erősen szociáldemokrata-kommunista ellenes kampányt 

folytatott,431 listájának első helyére ekkor Nógrády helyett Králik György bankigazgató 

került. 

 

 

 

3.3. A Magyar Nemzeti Párt 

A két világháború közötti csehszlovákiai magyarság másik jelentősebb pártjának, az MNP-

nek a története nincsen olyan mértékben feltárva, mint a keresztényszocialistáké, noha 

fontosabb vezetőivel már foglalkozott egy-egy esettanulmány vagy forráskiadvány.432 A párt 

1925. október közepén alakult meg az önmagát feloszlató Kisgazdapárt és a Szlovenszkói 

Magyar Jogpárt összeolvadásából. Elnökévé Törköly József rimaszombati ügyvédet 

választották, de a párt tényleges irányítója Szent-Ivány József, egykori kisgazdapárti politikus 

lett, aki az 1925-ös választások után szakított az addigi merev és a kormánypártokkal való 

együttműködést kizáró ellenzéki politizálással, s a „nemzeti reálpolitika” mellett kötelezte el 

magát. Ez a program a nemzethez való hűség mellett az állam iránti alkotmányos lojalitást is 

magában foglalta, valamint nagy hangsúlyt fektetett a kisebbségi, többek között a gazdák 

sérelmeire. Legújabban Simon Attila foglalkozott 1925 és 1927 közötti aktivista politikájával, 

                                                           
429 KÚ, 1932. április 1. 7. Dr. Nógrádi Albert: Viszontválasz Dr. Grosschmid Géza Szenátor Úrnak 
430 Uo. 
431 „Ne szavazzatok ránk: kommunisták! Ne szavazzatok ránk: szocialisták! De szavazzatok ránk: 

háztulajdonosok, pótadó fizetők, városi terhet viselők!“ A Városi párt (háztulajdonosok és telektulajdonosok 

pártja) plakátja. In: EOL, Gömöry János hagyatéka, 7. doboz/Újságcikkek . 
432 Turczel Lajos: Holota János és Érsekújvár. Irodalmi Szemle 1998/5–7. 134–151.; Filep Tamás Gusztáv 

(Szerk.): Az ellenzék... i.m.; Gaucsík István: Gazdaság és politika vonzásában. Adalékok Tarján Ödön 

pályaképéhez. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2010/1. 49–60. Filep Tamás Gusztáv: Maléter... i.m. 



86 
 

melyet a korszak legígéretesebb, a prágai kormánnyal való kisebbségi magyar kiegyezési 

kísérletnek nevezett.433 A pártalakulás időzítése természetesen összefüggött valamilyen 

mértékben az OKP nyugati és keleti szárnya közötti ellentétek kirobbanásával, s a Nyugat-

Szlovenszkói Keresztényszocialista Párt megalakulásával. Az MNP kormánnyal való 

együttműködése azonban kudarcba fulladt, s az MNP egy-két év múlva tulajdonképpen 

csatlakozott az OKP ellenzéki álláspontjához. 1929-ben már egymás szövetségeseként 

indultak a parlamenti választásokon, mely végül a két párt 1936-ban való egyesüléséig 

vezetett, – bár az idáig vezető út konfliktusokkal terhelt volt. 

Az MNP a vidéki gazdatársadalom mellett a városban élő, liberálisabb választók körében vált 

népszerűvé, amely felekezeti vagy egyéb okok miatt nem tudott azonosulni a 

keresztényszocialisták politikájával. Részben ez utóbbiak voltak azok, akik 1921 

szeptemberében, Kassán megalapították a Szlovenszkói Magyar Jogpártot Szalay László volt 

Abaúj-Torna megyei főispán elnökletével. A Jogpárt elsősorban azokra a választókra 

számított, akik „elveik, meggyőződésük és világfelfogásuk alapján az ezen a területen 

megalakult ellenzéki magyar pártok egyikében sem tudtak elhelyezkedni”.434 1925-ben 

lényegében ugyanezt hangoztatta az éppen megalakult MNP is. A Jogpárt alapító tagjai között 

ott volt Blanár Béla, Szepessi Miksa, a Kassai Napló főszerkesztője és az akkor még szintén 

Kassán élő Dzurányi László újságíró is, akárcsak a losonci Tarján Ödön,435 valamit a 

korábban polgári radikális Grósz Sándor, aki 1919-től a kassai Resurrexit-páholy főmestere 

volt és az őt a mesteri székben követő Hartmann Lajos orvos is.436 A Kassai Napló anonim 

cikkírója kiemelte, hogy a pártnak hét képviselője mindig a magyar ellenzékhez tartozott, s 

ezért az alapítóknak semmi közük sem volt a háborús és antidemokratikus politikához. Három 

párttag pedig Károlyi Mihály Függetlenségi Pártjának híve volt – bár a cikk egyiket sem 

nevesítette.437 

A Jogpárt programja tartalmazta a városok önkormányzati jogának visszaállítását, a 

nyelvhasználat érvényesítését, a községi választások mielőbbi kiírását, a szabad forgalmat 

korlátozó intézkedések eltörlését, valamint a kereskedelmi forgalom szabadságának 

biztosítását.438 

                                                           
433 Simon Attila: Elfeledett aktivisták... i.m. 60–70. 
434 KN, 1921. szeptember 14. 4. A Szlovenszkói Magyar Jogpárt zászlóbontása 
435 KN, 1921. szeptember 20. 5. Zászlót bontott a Szlovenszkói Magyar Jogpárt 
436 Benczúr Vilmos: A Kassa kel. . .dolg. . . „Resurrexit”  t. . . t. . . szkves története 1899–1924. Košice, Globus 

Könyvnyomda, Lapkiadó és Irodalmi R.-T., 1924. 16–19. 
437 KN, 1921. szeptember 13. 1. Polgári párt, vagy magyar jogpárt? 
438 KN, 1921. szeptember 18. 1. Pártalakulás 
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A pártnak országszerte, legalábbis Pozsonyban, Besztercebányán, Gömörben, Zemplénben és 

a Szepességen is voltak képviselői, a sárosiak nevében pedig a néhány évvel később már 

keresztényszocialista Bujanovics Gyula vett részt a kassai megalakulásban.439 A jogpártiak a 

többi ellenzéki párttal való együttműködésen túl demokratikus politikát hirdettek, „amelynek 

vezérlő eszméje a vallásfelekezeti türelem a nemzetiségek közötti béke és az osztályok közötti 

megértés. Föladata a szlovenszkói magyarság egyesítése és szervezése.”440 

A Jogpártnak végül sem Eperjesen, sem Kassán nem volt lehetősége, hogy megméresse magát 

valamelyik választáson, ezért tagjainak nagy része már 1923 őszén, az első községi 

választások idején az OKP-ben, az eperjesi Városi Polgári pártban vagy a Blanár Béla-féle 

kassai Városi Párt színeiben politizált, sokan közül pedig később az MNP-be léptek át, 

melynek szellemi elitjét tehát jó részben az egykori jogpártiak jelentették. 

 

3.3.1. A Magyar Nemzeti Párt kassai vezetősége 

A párt kassai fiókja 1925. október 25-én a Schalkház Szálló nagytermében tartotta alakuló 

gyűlését, amelyet ismeretlen személyek többször bekiabálással is megzavartak.441 Alapítói 

többször hangsúlyozták, hogy az MNP azoknak jelent átfogó keretet, akik eddig egyik magyar 

ellenzéki pártban sem tudtak elhelyezkedni, valamint hogy a magyar kisgazdák 

érdekképviseletéről programjukban nem fognak lemondani.442 Ehhez képest természetesen az 

MNP városi szavazóbázisa és vezetősége a magát magyarnak valló, tőkeerős kereskedő- és 

iparos rétegéből tevődött össze, amelyet a politikai és közigazgatásai tapasztalattal rendelkező 

ügyvédek, volt főispánok és táblabírák erősítettek.  

A párt kassai körzetének élére Blanár Béla egykori jogpárti, illetve városi párti politikus 

került. Alelnök lett Bradovka Gyula gyáriparos, akinek már az 1880-as években gőzfőzdéje és 

vegyészeti tisztító intézete volt Kassán, Frankovszky István iparos, Gedeon János orvos, 

Hartmann Lajos, idősebb és ifjabb Poeskch Károly nagykereskedők és Maléter István,443 

valamint további ügyvédek, kereskedők és iparosok, Jaschkó Géza papírkereskedő vagy 

Oelschläger Lajos vaskereskedő. Például Halmi Béla ügyvéd vagy Hercz Ignác ügyvéd 

(1876–1944), aki korábban Károlyi Mihály Függetlenségi Pártjának tagja volt,444 illetve 

Helyei Gyula (1887–1939) kárpitos és lakberendező445 az egykori Jogpárt alapító tagja. A 

                                                           
439 KN, 1921. szeptember 20. 1. Zászlót bontott a Szlovenszkói Magyar Jogpárt 
440 Uo. 
441 KN, 1925. október 27. 2. A MNP kassai gyűlésén bejelentették a magyar–német egységfrontot. 
442 KN, 1925. október 14. 1. A Magyar Nemzeti Párt zászlóbontása 
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444 Gašpar, Ján – Blašková, Eleonóra – Mihóková, Mária: Lexikon... i.m. 404. 
445 Uo. 400. 
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helyi párttitkár Várnay Ernő volt,446 aki nyugalmazott gimnáziumi tanárként lett az MNP 

tagja.447 Ungár Joób és Maléter István személye révén ráadásul az egykori Jászi Oszkár-féle 

Polgári Radikális Párt eszmevilága is képviseltette magát a politikai tömörülésben.448 

Az Új Világ eperjesi hetilap egy „liberális és a reálpolitika jegyében születendő magyar párt” 

megalakulásáról tudósított.449 Maléter István egykori eperjesi jogakadémiai tanár, a párt egyik 

legfőbb szervezője, majd a kassai körzet alelnöke lett.450 

A kassai pártszervezetet Blanár Béla (1866–1932) kassai ügyvéd irányította, aki politikai 

pályafutását még a Nemzeti Munkapártban kezdte. Ennek a színeiben 1910 és 1914 között 

magyar parlamenti képviselő, majd 1914-től 1919 januárjáig Kassa polgármestere lett.451 

Azon kevés személyiség között tartozott, aki római katolikusként nem az OKP-hez 

csatlakozott.452 A rendőrségi iratok „a kelet-szlovák aktivisták vezetőjeként” említették, aki 

a kormányban való aktív részvétel mellett foglalt állást.453 

Blanár egy Kassai Naplóban megjelent cikkben az 1925-ös parlamenti választások alkalmából 

politikai hitvallását is ismertette: „Politikai hitvallásom, hogy a köztársaság területén élő 

magyarokat egyesíteni kell, még pedig kifejezetten magyar nemzeti jellege és mint egyöntetű 

egységesen fellépő magyar népet. […] Vallom, hogy a hit a legdrágább kincs, mert tűrni és 

remélni megtanít – a felekezetek szerint való csoportosulás azonban tagozódás, megoszt 

minket és nem egyesít éppúgy, ha földművesek, iparosok, kereskedők, avagy munkások 

csoportosulnak, - ez a csoportosulás szétbont minket, s csak egy, ami egyesíthet, ami 

összefoghat minden magyart s ez a mi magyar voltunk, magyar nemzetiségünk.”454 Blanár 

1927 és 1932 között a párt tartományi képviselője volt, halála után négy évvel utcát (ma: ulica 

Požiarnická és részben Jantárová) is elneveztek róla, még a csehszlovák érában.455 

A párt kassai fiókjának alakuló ülésén Szent-Ivány József a nemzeti kisebbségek 

összefogásáról és a „helyesen értelmezett liberalizmusról” beszélt. „A mai liberalizmus mást 

jelent, mint amit születése után jelentett. A liberalizmus ma a keresztényi türelem, más vallás, 

más nemzet iránt – liberalizmus nélkül szocializmus sem létezhet. […] A liberalizmusból ma 
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449 ÚV, 1925. október 18. 1. Zászlót bont a Magyar Nemzeti Párt 
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már csak az él, ami érték, az individuum fejlődési szabadsága, mely ha szellemi és veszélyes, 

a társadalom megfelelő nevelésével paralizálva van, ha pedig gazdasági, akkor az esetek 

túlnyomó részében produktív és közhasznú. Ez a liberalizmus. Kell, közhasznú a nemzet 

érdekében és hibáitól nem kell félni akkor, ha irányunk kemény és határozottan nemzeti irány, 

mely végigvonul a politikai és kulturális, a gazdasági tevékenység minden vonalán.”456 A 

magát tehát a városi szavazók felé liberálisként meghatározó párt programjához csatlakozott 

maga Gömöry János is, aki talán Blanár Béla és Szent-Ivány József fentiekben vázolt 

liberalizmus-felfogását is osztotta valamilyen mértékben.  

 

4. A magyar pártpolitika támogatottsága az eperjesi és kassai szavazók körében 

Ebben az alfejezetben Gömöry János és Sziklay Ferenc pártjainak, vagyis az OKP-nek, az 

MNP-nek és a városi pártoknak az eperjesi és kassai népszerűségét kívánom meghatározni a 

választáson elért eredményeik alapján. Kassa kapcsán Kovács Éva elemezte ki részletesen a 

választási eredményeket, s ezekből próbált a lakosság nemzeti identitására következtetni. Itt 

most eltekintek egy hasonló elemzés elvégzésétől. A szociológus kassai zsidóságról szóló 

munkájában amúgy is meggyőzően érvelt amellett, hogy a csehszlovákiai választási 

eredmények vizsgálata révén kritika alá lehet vonni a csehszlovák népszámlálások 

eredményét. Kutatásaiból ugyanis kiderült, hogy a kassaiak magasan a magukat magyar 

nemzetiségűnek vallók aránya felett szavaztak magyar pártokra. És nagyon hasonló 

következtetésekre lehet jutni Eperjes esetében is – ahogy arra egy táblázat erejéig magam is 

kitérek. 

A szociológus egyébként abból indult ki, hogy Kassán legalább annyi magyar 

nemzetiségűnek kell lennie, ahányan magyar pártra szavaztak.457 Ezzel a feltételezéssel 

azonban el is vetette, hogy magukat szlovák nemzetiségűnek valló, de nemzeti identitásukban 

egyébként bizonytalan emberek is szavazhattak magyar pártokra. Ezt jó magam Eperjes 

esetében semmiképpen sem tartom kizártnak. 

A csehszlovákiai választások általánosak és titkosak voltak, miközben a népszámlálások során 

Szlovenszkó területén egy számláló biztosnak kellett bevallani a nemzetiséget. A 

választásokon ugyanakkor nem a teljes lakosság, hanem csak a választójoggal rendelkező, 21. 

életévüket betöltött nők és férfiak vettek részt, akik legalább 3 hónapja laktak az adott 
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községben. Noha ők kötelező jelleggel tették mindezt, ezért a választási részvétel mindig 90% 

feletti volt.458 

1918 előtt Magyarországon nem létezett általános és titkos választójog, a virilizmus rendszere 

volt érvényben, amely biztosította, hogy a közigazgatási képviselőtestület tagjainak jelentős 

része (a virilisták), a legvagyonosabbak közül kerüljön ki.459 A szlovák szakirodalom kiemeli, 

hogy a magyar nemzetiségűek az új csehszlovák államban olyan politikai szabadságjogokat 

szereztek, amelyeket 1918 előtt és a Horthy-féle Magyarországon sem ismertek.460 Emellett 

azt is érdemes hangsúlyozni, hogy a szavazati jog elnyerésével néhány év leforgása alatt 

politikai gyakorlatban és a demokráciában tapasztalatlan tömegek jutottak beleszólási 

lehetőséghez, nemzetiségre való tekintet nélkül. Mindez át kellett, hogy alakítsa az 

átlagember napi politikához való hozzáállását, valamint a politikai pártok szerepét is. Kassán 

például a szavazati joggal rendelkezők száma 1914-ben 4366 volt, 1918-ban pedig 6329.461 

Ehhez képest az 1920-as csehszlovák parlamenti választások alkalmával a leadott szavazatok 

aránya majdnem elérte a 26 ezret, vagyis a szavazójoggal rendelkezők száma néhány év 

leforgása alatt megnégyszereződött! 

A korabeli városi képviselő-testületek egy részében nagyarányú ellenzéki erő volt jelen, és az 

ellenzéki pártok legtöbbször képesek voltak saját akaratukat érvényesíteni az állami 

érdekekkel szemben.462 Elég csak a Csehszlovákiai Kommunista Párt vagy az OKP városi 

képviseletekben való jelenlétére gondolni.463 A korabeli szlovák sajtó is elismerte a községi 

választások nyomán egyértelművé vált kettőséget, azt hogy „a vidék általában az államalkotó 
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461 Mihókova, Mária (Szerk.): Politický život... i.m. I. kötet, 6a és 6b táblázat. 
462 Szarka László: Pozsony etnikai változásai és a városi közigazgatás a két világháború között. In: Czoch Gábor, 

Kocsis Aranka, Tóth Árpád (Szerk.): Fejezetek Pozsony történetéből magyar és szlovák szemmel. Pozsony, 

Kalligram Kiadó, 2005. 401–419; Kovács Éva: Választói magatartás... i.m.; Ugyanezt Igló kapcsán lásd Zmátlo, 

Peter: Samospráva mesta Spišská nová ves v poprevratovom období a v 20. rokoch 20. storočia na stránkach 

dobovej regionálnej tlače. In: Chalupecký, Ivan (Szerk.): Z minulosti Spiša. Ročenka spišského dejepisného 

spolku v Levoči. 2008. 99–136. 
463 Lásd Gayer Veronika: Az eperjesi... i.m. 

http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=976&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
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többséget támogatja, s „a városok pedig a politikai ellenzékhez tartoznak.“464 A Kassai Zsupa 

egyik 1927-es jelentése is az állam erre vonatkozó aggodalmát fejezte ki: „A városok 

gazdasági és pénzügyi kérdéseinek eldöntésében túlnyomó többséggel bírnak az ellenzéki 

pártok: a keresztényszocialista, a magyar nemzeti, a városi zsidópártok és a kommunista párt. 

Ilyen körülmények között nyilvánvaló, hogy az összállami és csehszlovák oktatási, nemzeti 

stb. érdekek csak lassan és nehezen mennek előre, mivel az említett pártok államellenes 

törekvéseinek ellehetetlenítéséhez az egyetlen eszköz a városi főjegyző »vétója«”.465 Ez 

lehetett az egyik döntő oka annak, hogy a községi, tehát Eperjes és Kassa esetében a városi 

képviselő-testület összetételéről döntő választások eredményét a csehszlovák hatóságok nem 

tették közzé statisztikai kiadványokban, mivel azok több város esetében az ellenzéki erők 

fölényes győzelmét emelték volna ki. Ezeket az adatokat a kutatónak a levéltárakban és/vagy 

a korabeli sajtóban kell összegyűjtenie.  

Az eperjesi választási eredmények közül az 1925-ös és 1929-es szenátusi választások, illetve 

az 1935-ös tartományi választások eredményét kerestem hiába az általam átnézett korabeli 

sajtóban és levéltári forrásokban, valamint a csehszlovák statisztikai lexikonokban. Erre a két 

évre vonatkozólag egyelőre csak az eperjesi járásra vonatkozó adatokat tudtam összegyűjteni. 

A hiányokat tehát jövőbeni kutatásokkal kell majd pótolni. Rendelkezésre áll azonban az 

1920-as, 1925-ös, 1929-es és 1935-ös nemzetgyűlési, az 1928-as tartományi választások 

eperjesi, valamint a négy községi választás eredménye.  

Eperjesen 1923-ban tartották az első, 1927-ben a második községi választásokat. Miután 

Flórián Károly lemondott polgármesteri tisztségéről az 1927-es választás eredményét a Kassai 

Zsupa megsemmisítette, a képviselő-testületet és a tanácsot feloszlatta, s kormánybiztost 

nevezett ki a város élére. A kormánybiztosi időszakot követően az új községi választásra 1928 

szeptemberében került sor,466 melyet követően Karol Straka Agrárpárti képviselőt választották 

polgármesternek. Straka azonban 1931. március végén más irányú elfoglaltságaira hivatkozva 

lemondott polgármesteri tisztségéről,467 s helyére Rovó Gyula OKP-s képviselő került 

ideiglenes jelleggel.468 Az új községi választásokat 1932 szeptemberére írták ki, egyben ez 

volt az utolsó a korban. Ekkor Alexander Duchoň, korábbi eperjesi főjegyző, a Csehszlovák 

Nemzeti Demokrata párt képviselője került a polgármesteri székbe, aki a korszak végéig 

                                                           
464 SV, 1923. szeptember 18. 1. Naučenie  z volieb. 
465 ŠA KE, KŽ, 264. doboz, leltári szám 8, iratszám 739/prez. V Košiciach, dňa 20. júna 1927. Pravidelné 

polročné zprávy, 1. 
466 Vö. ÚV, 1928. szeptember 16. 1. 8151 leadott szavazat megoszlása; SV, 1928. szeptember 11. 3. Výsledky 

obecných volieb v Prešove 
467 ÚV, 1931. március 22 1. Straka Károly polgármester lemondott 
468 ÚV, 1931. április 19. 1. A polgármesterválasztás az előre tudott eredményekkel zárult 
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kitöltötte tisztségét.469 Tehát 1923 és 1938 között egy liberális ellenzéki, bár a 

kormányhatalom által elfogadott (Flórián Károly), egy kifejezetten ellenzéki álláspontot 

képviselő (Rovó Gyula), valamint két kormánypárti politikus (Karol Straka, majd Alexander 

Duchoň) állt Eperjesen élén. 

Az eperjesi választási eredmények jól mutatják az OKP húszas évekbeli népszerűségét, majd 

lassú meggyengülését. Bár a párt 1932 után már csak a képviselő-testületi helyek kevesebb, 

mint negyedét birtokolta, minden községi választáson az első helyen végzett. 1923-ban és 

1927-ben a 36 képviselői helyből 10-et, 1928-ban 11-et, 1932-ben pedig a 42-re emelkedett 

képviselői helyekből már csak 8-at tudott megszerezni. Az 1928-as tartományi választás volt 

az a pillanat, amikor a keresztényszocialisták a Magyar Nemzeti Párttal együtt a szavazatok 

38,58 %-át (!) szerezték meg egy olyan városban, ahol a lakosság alig 11%-a vallotta magát 

magyarnak. Ilyen magas arányt a magyar pártok még Kassán sem tudtak produkálni, ahol 

pedig több magyar nemzetiségű lakos élt, mint Eperjesen. A magyar pártok eperjesi 

eredményét (21%) 1935-ben is éppen csak hogy meg tudta előzni a Hlinka Szlovák 

Néppártjából, a Szlovák Nemzeti Pártból, valamint egy ruszin és egy lengyel pártból összeállt 

Autonomista blokk (21,66)470 az OKP az MNP-vel szövetségben még ekkor is a szavazatok 

ötödét (21%) megszerezte. A párt szereplése egészen más képet mutatott sárosi viszonylatban, 

a vidéken ugyanis Hlinka Szlovák Néppártja vagy a Csehszlovák Agrárpárt jóval megelőzte a 

keresztényszocialistákat, akiknek tehát itteni sikerei egyértelműen csak Eperjes városára 

korlátozódtak. Hlinka pártja egyébként csak 1920-ban tudott Eperjesen kiemelkedő 

eredményt elérni (28,6%), ezt is csak azért, mert ekkor a keresztényszocialisták nem 

indítottak listát Eperjesen és Hlinkáékat támogatták. Cserébe a szlovákok Kassán visszaléptek 

a keresztényszocialisták javára.471 Ugyanakkor az is feltünő, hogy 1920-ban, amikor az OKP 

nem indított listát a városban, és még CsKP-ja sem létezett, a szavazatok mintegy 44%-át a 

szociáldemokrácia szerezte. Nagyon valószínű, hogy ez az eredmény a magyar lakosság 

szavazatait is magába foglalta. 

 

                                                           
469 Róla lásd Džujko, Ján: Alexander Duchoň – redaktor a vydavateľ. In: Domenová, Marcela. (Szerk.): Z dejín 

mesta... i.m. 8–25. Džujko szerint Duchoň 5 évig volt Eperjes polgármestere. Ezt az információt feltehetően 

onnan veszi, hogy a polgármestereket 5 éves ciklusra választották. Duchoň azonban 1938 végén is a város 

polgármestere volt, mivel 1938. október 16-án mint polgármester vett részt a képviselőtestület azon ülésén, 

amely Tisót Eperjes díszpolgárává avatta. In: ŠA PO, pôbočka Prešov, fond MÚ, 40. doboz, leltári szám 24, 

Zápisnica zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Prešova, konaného dňa 16. októbra 1938. 
470 Čechoslovakische Statistik – Band 134. Die Wahlen in das Abgeordnetenhaus Im Mai 1935, 

Volby do poslanecké sněmovny v květnu 1935. Prag, Statistisches Staatsamt, 1936. Čast tabulková. 52. 
471 Ilek, Marián: Predvolebná kampaň... i.m. 

javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/JKAJQJE4AJJVXDDVC3PMUT8KJXGHLAEDBS3P269654CNKVAQJH-20114?func=service&doc_number=000798480&line_number=0010&service_type=TAG%22);
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Fleischmann Gyula keresztényszocialista politikus az 1928-as előre hozott községi választás 

apropóján hosszabb cikkében foglalkozott az OKP eperjesi sikereivel, melyet részben azzal 

magyarázott, hogy itt az OKP-re szavazott a hely szlovák lakosság nagyobb hányada is. Bár 

ezzel a politikus e város példáján kívánta bizonyítani a „szlovenszkói őslakosság” harmonikus 

politikai együttműködésének a tényét,472 hajlok arra, hogy Kovács Éva Kassára vonatkozó 

kiindulópontját érdemes azzal korrigálni, hogy a magyar pártokra nemcsak magyarok 

szavaztak, hanem magyar papjaikhoz, magyar politikai vezetőikhez lojális etnikai szlovákok 

is.  

 

 

 

Az MNP, – a VPP-vel való együttműködése következtében – csak az 1925-ös parlamenti és 

az 1928-as tartományi választások során tudta megméretni magát Eperjesen. Ekkor kicsivel 

10% fölött teljesített, feltehetően a Flórián-féle városi párt szavazóinak támogatása révén. Az 

OKP-vel megkötött választási szövetségét követően, vagyis 1929-től kezdve valószínűleg a 

keresztényszocialistákkal azonosulni nem tudó, liberális polgári szavazóbázisából vesztett 

valamelyest. Az 1928-as tartományi választás volt az a pillanat, amikor az OKP és az MNP 

                                                           
472 PMH, 1928. szeptember. 13. 1. Fleischmann Gyula: Az eperjesi választások eredménye 
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támogatottsága együtt elérte a szavazatok 38,58%-át, noha ekkor a két párt nem indult 

szövetségben. Ilyen magas arányt a magyar pártok még Kassán sem tudtak produkálni. 

 

 

 

Az 1925-ös nemzetgyűlési választás kivételével a magyar pártokra szavazók száma mindig 

magasabb volt, mint ahányan hivatalosan magyarnak vallották magukat Eperjesen, 1928-ban 

mintegy a másfélszeresével. A magyar aktivizmus ugyanakkor lényegében nem volt jelen a 

politikai palettán, a nemzetgyűlési választásokra még a nagyobb aktivista magyar pártok sem 

voltak képesek eperjesi listát állítani. 

Az eperjesi szavazók nagyjából kétharmad-kétharmad arányban támogatták a munkáspártokat 

és a csehszlovák polgári pártokat is. A helyi zsidóság pártjai pedig átlagosan a szavazatok 

15%-át szerezték meg. 

A kassai választási eredmények könnyebben elérhetőek a kutató számára. Ezeket ugyanis 

a korabeli sajtó és a statisztikai lexikonok is közölték, tekintettel arra, hogy a város 

törvényhatósági jogokkal volt felruházva. Rendelkezésre állnak a nemzetgyűlési és szenátusi 

választások (1920, 1925, 1929, 1935), a tartományi választások (1928, 1935) és a községi 

választások (1923, 1927, 1932, 1937) eredményei is. Ráadásul mindezt már részletesen 
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elemzte Kovács Éva, aki az 1935-ös nemzetgyűlési választás esetében arra jutott, 

hogy kétszer annyian szavaztak magyar pártokra, mint ahányan annak vallották magukat.473  

 

 

 

Az alábbi táblázat mutatja, hogy a magyar pártok és szövetségeseik, melyek 95%-ban az 

OKP-t és az MNP-t jelentették, 1923 kivételével mindig 30% fölött teljesítettek. A kassai 

szavazók körülbelül ezzel azonos arányban támogatták a munkáspártokat és csehszlovák 

polgári pártokat is. A helyi zsidó és városi pártok támogatottsága 10%-alatt maradt. 

 

 

 

Kassán is az OKP volt a legerősebb politikai formáció, amely 1932 kivételével – amikor a 

kommunisták nyerték meg a községi választásokat – minden alkalommal a legtöbb szavazatot 

szerezte. 1923-ban a 48 tagú képviselő-testületben 13, 1927-ben 11, 1932-ben pedig már csak 

                                                           
473 Kovács Éva: Felemás... i.m. 114.  
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9 helyet foglaltak el. A kassai keresztényszocialistáknak azonban az eperjesinél jóval 

határozottabb MNP-vel kellett szembenéznie, majd együttműködnie. Bár tény, hogy 1937-ben 

közösen is csak 14 helyet tudtak megszerezni a „városi parlamentben”. Eperjessel ellentétben 

ugyanakkor a nemzeti pártiak a kassai városi képviselő-testületében is jelen voltak. 1927–

1932-ben 7, 1932-től pedig 5 képviselővel. 

 

 

 

Az aktivista pártok – noha több alkalommal listát állítottak Kassán – itt is láthatatlanok 

maradtak és alig néhány tíz szavazatot értek el. Az Országos Parasztpárt például 1925-ben 

csupán 17 támogatót tudott maga mögé állítani a parlamenti választásokra. 

A nagyobb pártok helyi támogatottságát tanulságos az országos adatokkal is összevetni. 

Eperjesen és Kassán tehát Gömöry János és Sziklay Ferenc politikai pártjainak 

támogatottsága 21 és 35% között mozgott. Ezzel országos eredményeiket – arányukat tekintve 

– mintegy ötszörösével, a szlovákiai támogatottságot pedig kétszeresével felülmúlták.  
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III. KULTURÁLIS ÖNSZERVEZŐDÉS 

 

1. Az eperjesi evangélikus Kollégium főgimnáziumának utolsó magyar osztályai 

1919 folyamán több felsőfokú képzést nyújtó magyar oktatási intézmény szűnt meg vagy 

hagyta el a formálódó Csehszlovákia területét. Közéjük tartozott az 1667-ben megnyílt 

eperjesi evangélikus Kollégium is. A magyar szakirodalomban leginkább a sérelemtörténeti 

megközelítésből követhető nyomon az intézmény felszámolásának eseménysora.474 

Ugyanezek az évek iskolatörténeti szempontból sikertörténetként jelennek meg a szlovák 

historiográfiában, hiszen Csehszlovákia megalakulása egyet jelentett a „szlovák anyanyelvi 

oktatás emancipációjával”, „az iskolák szlovákosításának” kezdetével.475  

Az új csehszlovák államnak nem állt érdekében, hogy az eperjesi magyar intézmény korábbi 

formájában fennmaradjon, azt azonban lehetővé tette, hogy a Kollégium főgimnáziumának 

kifutó osztályában tanuló diákok – a szlovák evangélikus egyház keretein belül – magyar 

nyelven fejezzék be tanulmányaikat. Ez egyébként nem volt példa nélküli Csehszlovákiában. 

Az 1920-as évek elején a szlovák tanügy komoly tanárhiánnyal nézett szembe, több helyen 

nem tudta biztosítani a megfelelő felkészültségű szakembereket, így több esetben lehetővé 

tette az eperjesihez hasonló átmenetet. 

Az alábbiakban Gömöry Jánosnak, a főgimnázium és az utolsó magyar osztály igazgatójának, 

valamint tanártársainak az érdekérvényesítő stratégiáira koncentrálok. Egyrészt szeretném 

felhívni a figyelmet arra, hogy Gömöryék a magyar osztály átmeneti fennmaradása révén, 

különösebb erkölcsi dilemma nélkül elfogadták, hogy hűségesküt kell tenniük a csehszlovák 

államnak, bár ez a mozzanat Gömöry emlékiratában is csak halványan jelenik meg. Ez 

mindenesetre azt jelzi, hogy nemcsak a Csehszlovákiával szembeni egyöntetű elutasítás, 

hanem az új állami keretekkel való „megbékélés”, a hűségeskü letételének vállalása is volt 

legalább annyira jellemző magatartás a magyar értelmiség körében, mint az új állam 

elhagyása vagy a hűségeskü megtagadása. Másrészt a főgimnázium tanárainak egzisztenciális 

                                                           
474 Mikler Károly: Az eperjesi ág. hitv. ev. egyházkerületi collegiumi jogakadémiának 1918. december hó 28-án 

bekövetkezett cseh megszállás következtében Miskolczra történt áthelyezése. Sárospatak, Református Főiskolai 

Nyomda, 1922.; Novák István: Az eperjesi-miskolci jogászifjúság diákélete, Miskolc, Ludvig Nyomda, 1941.; 

Stipta István: Hetven éve történt. Az eperjesi evangélikus jogakadémia éttelepülése 1918–19-ben. In: Napjaink, 

irodalmi és művelődési lap. 1989. március 3.  XVIII. szám. 11–14.; Dobrossy István – Stipta István (Szerk.): 

Bruckner Győző: A miskolci jogakadémia múltja és kultúrmunkássága 1919–1949. Miskolc, BAZ M. Lvt. : ME 

Állam- és Jogtud. Kar, 1996.; Popély Gyula: Búcsú a főiskoláktól. Pozsony, Madách-Posonium, 2005; Popély 

Gyula: Erős várunk az iskola. Tanulmányok a szlovákiai magyar oktatásügy problémaköréből (1918–1938). 

Pozsony, Madách-Posonium, 2005. 
475 Lazar, Ervin – Žilka, Július: Pamätnica prešovského kolégia 1667–1967. Prešov, Mestský národný výbor, 

1967; Jurčišinová, Nadežda: Prešovské školstvo v prvých rokoch po vzniku Československa. In: Švorc, Peter 

(Szerk.): Veľka doba... i.m. 95–134. 
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szempontjai sem mellékesek, hiszen az osztály megmaradásával, a magyar tanárok saját 

anyagi helyzetüket is valamilyen mértékben biztosítottnak látták. Ezzel természetesen nem 

kívánom megkérdőjelezni, hogy Gömöryben a hivatástudat, a magyar diákság és a kollégái 

iránti felelősségérzet is munkált, miközben az utolsó magyar osztály sorsáról tárgyalt a 

csehszlovák állam és a szlovák evangélikus egyház képviselőivel. 

Eperjesre 1918. december 28-án vonultak be csehszlovák katonai egységek. A Vavro Šrobár 

vezetése alatt álló Szlovákiai Teljhatalmú Minisztérium az oktatás terén egyik legfontosabb 

feladatának a szlovák iskolarendszer kiépítését tekintette. A Minisztérium iskolaügyi 

referátusának vezetését Anton Štefánekre bízták, aki az egyes iskolák átvételekor azonnali 

szlovakizálást, a szlovákul nem tudó és/vagy magyar iskolákat járt, ezért az állam 

szempontjából megbízhatatlannak minősített tanárság elbocsátását és cseh szakemberek 

behívását részesítette előnyben.476 A középiskolák esetében a tanárok elbocsátása Štefánek 

feladatköre volt, az ő adatai alapján 1918 és 1920 között összesen 1355 tanítót bocsátottak el, 

akiknek több mint a fele elutasította a Csehszlovákia iránti hűségeskü letételét és nagyrészt 

Magyarországra költözött.477 

Štefánek 1919. március 9-én az eperjesi Kollégium Végrehajtó Bizottságának ülésén 

szembesítette a tanári kart a szlovákosítás tényével, bár sokan ezt sem várták meg, a tanárok 

közül már korábban Magyarországra távoztak.478 A jogakadémia, a teológiai kar és a 

tanítóképző ezt követően néhány hét leforgása alatt Magyarországra költözött. A jogakadémia 

bútorzatát és kézikönyvtárát három tehervagonban, a zsupán engedélyével szállíttatták 

Miskolcra.479 A költözéshez a Tiszai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházkerület, mint 

fenntartó, valamint az Ősi Pártfogóság intézménye480 mint támogató is hozzájárult. 

Gömöry visszaemlékezésében leírta, hogy kormány közeli ismerőseitől tájékozódott, mielőtt 

arra a döntésre jutott, hogy Eperjesen marad. Imre Sándor államtitkár barátja azt ajánlotta 

neki, hogy ne hagyja el a várost és vállalja az állampolgári esküt, volt tanítványa Görgey 

István országgyűlési képviselő pedig a revízió bekövetkeztével próbálta megnyugtatni.481 

A Kollégium főgimnáziumának kérdését alapvetően meghatározta az a tény, hogy az iskola 

egyházi fenntartású volt. A főgimnázium magyar osztályának megmaradása tehát attól 

függött, hogy Gömöryék meg tudnak-e egyezni az 1919 folyamán létrejövő szlovák 

                                                           
476 Junek, Marek: A szlovákiai okatáspolitika és viszonya a magyar iskolák pedagógusaihoz 1918 és 1922 között. 

146–147. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2003/4. 145–150.  
477 Uo. 147. 
478 Gömöry János: Emlékeim… i.m. 115. 
479 EOL, Gömöry János hagyatéka, 11. doboz, Végrehajtó Bizottsági Ülés, 1919. április hó 2-án. 1. 
480 Lásd. Az eperjesi ev. Kollégium ősi pártfogóságának állásfoglalása a miskolci ev. jogakadémia 

létkérdésében. Miskolc, Magyar Jövő Nyomda, 1927. 
481 Gömöry János: Emlékeim… i.m. 118–119. 
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evangélikus egyház vezetőivel. Az Eperjest is magában foglaló keleti egyházkerület élére 

Jur(aj) Janoška és Ján Ružiak kerültek, akik a turócszentmártoni szlovák memorandumot is 

aláírták. Samuel Zoch, a nyugati egyházkerület vezetője mellett éppen Janoška volt az a 

személyiség, aki az húszas években meghatározta a szlovák evangélikus egyház fejlődésének 

az irányát.482 Gömöry Janoškával való jó kapcsolata pedig mindenképpen a magyar osztály 

ügyének kedvezett. 

A főgimnáziumban már 1919 áprilisában megtartották az érettségi vizsgákat, melyeken Bánó 

Árpád kollégiumi felügyelő, mint világi és Fábry Viktor eperjesi lelkész mint egyházi elnök 

elnökölt. Gömöry ezt követően Pozsonyba utazott, hogy az evangélikus egyház vezetőivel 

tárgyaljon. Ekkor fogalmazta felterjesztését a magyar nyelvű oktatás ügyében, melyben a 

Kollégium múltbeli jelentőségére, s az általa képviselt protestantizmus „szélsőségeket 

áthidaló” szellemiségére hivatkozva érvelt az iskola, s benne a magyar osztály fenntartása 

mellett. „Ami a múlt hagyományaiban értékes, mentsük meg; amit a forrongó kor eszméiből a 

fejlődésre nézve becsesnek és az evangelium szelleméből folyónak tekintünk, fogadjuk el. 

Ám erre a munkára sem a modern materialismus, sem a római revival papisztikus-klerikális 

szelleme nem képes, mert míg az előbbi a múlt eszméinek, az utóbbi a jelenkor modern 

eszméinek merev negációja.”483 

A beadvány a sárosi evangélikus magyarság és annak a magyar nyelv elterjesztésében játszott 

szerepét is méltatta, de kitért a Kollégiumban uralkodó toleráns, nemzetiségeket tisztelő 

szellemiségre is. „A cseh-szlovák államterület legkeletibb részén, Eperjesen utolsó őrtállója 

az evangelikus kultúrának a Collegium. Ennek egyik tanintézete tisztán a keleti rész 

evangélikusainak érdekeit szolgálja. Ez a főgimnázium. Létjogosultságát helyzete igazolja. A 

természetes történelmi fejlődésnek produktuma ez iskolának tanítási nyelve.” Felterjesztését 

azzal zárta, hogy bízik Csehszlovákia Svájc mintájára történő átszervezésében, „ahol a 

nemzetiségek egymással békességben, individualizmusuknak megfelelően fejthetik ki 

kulturális tevékenységüket.”484 

Gömöry egy hatékonyabb fellépés érdekében együttműködést kezdeményezett a többi 

Csehszlovákia területére eső evangélikus iskolával is. Felvette a kapcsolatot például 

                                                           
482 Zelenáková, Milena: A Csehszlovák Köztársaság  megalakulása és a szlovákiai ágostai hitvallású evangélikus 

egyház. 162. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2003/4. 161–168. 
483 EOL, Gömöry János hagyatéka, 15. doboz, Gömöry Jánosnak, az eperjesi ág.hitv.ev collegiumi főgimnázium 

igazgatójának felterjesztése a cseh-szlovák állam keleti részén működő ev. egyházkerület főtisztelendő 

tanácsához az eperjesi ág.hitv.ev. collegiumi főgimnázium magyar tanítási nyelve érdekében. Eperjes, 1919. 

május 15. 1. 
484 Uo. 6. 
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Hirschmann Nándorral,485 a pozsonyi, illetve Bruckner Károllyal, a késmárki líceum 

igazgatójával, akikkel egy Poprádon 1919 júniusában tartandó tanári értekezlet 

megszervezése kapcsán is egyeztetett.486 A közös fellépés azonban a tanítási nyelv esetében 

nem vezetett sikerre. A magyar nyelv ellen foglalt állást a Szlovákiai Keleti Evangélikus 

Egyházkerületi Tanács Tanügyi Bizottsága is 1919. július 29–30-án Liptószentmiklóson 

megtartott ülésén. Itt döntés született arról, hogy az 1919–20-as tanévtől kezdve a Kollégium 

főgimnáziumában a szlovák lesz a hivatalos tanítási nyelve. Az ülésen a szlovák 

evangélikusok is kétségbe vonták az eperjesi Kollégiumra vonatkozó statisztikai adatok 

hitelességét és a teológiai kar egyes tanárainak nemzeti türelmetlenségére is emlékeztették 

magyar hittársaikat. Az egyik szlovák előadó itt „több ízben gúnyosan említette, hogy az »az 

eperjesi coll. főgymnasium nem evangélikus, hanem zsidó iskola és az ev. kerületnek 

egyáltalában nem érdeke, hogy zsidó gyerekeket neveljen.«487 A főgimnázium diákjainak az 

1917/18-as tanévben valóban több mint 43%-a volt izraelita vallású volt, sőt a tanulói közt 

többen voltak a zsidók, mint evangélikusok.488 

A sárosi szülők memorandumában – melyet Gömöry szerint körülbelül négyszáznegyven 

szülő írt alá és juttatott el Masaryk köztársasági elnökhöz – minimumként az átmenet lehetővé 

tételét, vagyis azt követelték, hogy az iskolában a szlovák nyelvet ne egyik napról a másikra, 

hanem fokozatosan vezessék be: „Botorság is volna részünkről, akik itt akarunk élni és 

gyermekeinknek jövendőt teremteni, ha az állam nyelvét nem respektálnánk. Bennünket nem 

politikai érdek, irredentizmus vezet tehát, amikor a magyar tanítási nyelvért síkra szállunk, 

hanem gyermekeink érdeke. S itt kijelentjük, hogy mi magunk leszünk azon, hogy 

gyermekeink az állam nyelvét megtanulják.”489 

Gömöry visszaemlékezéseiben az „iskoláért való küzdelemben” két személyiségnek 

tulajdonított döntő szerepet. Juraj Janoška püspöknek, aki támogatta a magyar osztály 

kifutásának lehetőségét, s akivel haláláig jó kollegiális viszonyt ápolt, valamint Flórián 

Károly jogakadémiai tanárnak, aki 1918. december végén tért haza hadifogságából Eperjesre, 

                                                           
485 EOL, Gömöry János hagyatéka, 1. doboz, Hirschmann Nándor levele Gömöry Jánosnak, Pozsony, 1919. 

május 30. 
486 EOL, Gömöry János hagyatéka, 1. doboz, Bruckner Károly levele Gömöry Jánosnak, Késmárk, 1919. május 

27. 
487 EOL, Gömöry János hagyatéka, 10. doboz, Jegyzőkönyv az eperjesi ág. h. ev. Collegium Igazgató 

Választmányának 1919. augusztus hó 11-én  tartott gyűléséről. 3. 
488 Hörk József (Szerk.): A tiszai á. h. ev. egyházkerületi collegium értesitője 1917-1918. Eperjes, Kósch 

Nyomda, 1918. 73–88.; Ezzel kapcsolatban lásd még Kónyová, Annamária: Židia na prešovskom evanjelickom 

kolégiu do roku 1918. In: Kónya, Peter (Szerk.): Židia pred a za Karpatmi v priebehu stáročí. Prešov, 

Vydavateľstvo Prešovskej Univerzity, 2013. 240–248.  
489 EOL, Gömöry János hagyatéka, 15. doboz, A sárosi szülők memoranduma Masaryk G. Tamáshoz, 3. 
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hogy átvegye a Kollégiumbeli tisztségeit.490 Flórián az iskola pénztárosa és az eperjesi 

evangélikus magyar–német egyház felügyelője maradt 1918 után is.491  

Az 1920-as években Gömöry és Flórián állandó levezési témája volt a Kollégium magyar 

tanárainak anyagi helyzete. Az utolsó magyar osztályban Gömöryvel együtt kilenc magyar 

tanár, Szutorisz Frigyes, Klemens János, Fekete István, Frenyó Lajos, Peskó Ödön, 

Wallentinyi Samu, Schöplin Géza és Eisert Árpád tanított.492 Az állam segélyrendszere ekkor 

még nem vonatkozott az egyházi iskolákra, ezért az eperjesi tanárok 1919 elejétől segélyekre 

sem számíthattak.493„A folyton fokozódó drágaság mellett régi fizetésünkből megélni nem 

tudunk, sőt a szó szoros értelmében nyomorgunk. Aki ma magánvagyonra nem támaszkodik, 

eladja bútorát, könyveit, vagy pedig családjával együtt koplal, máról-holnapra él“ – állt 

a tanári kar egy kérelmében, melyben egyúttal a késmárki kollégákat is összefogásra 

buzdították. „Szorgalmaznunk kell fizetésrendezésünket, ki kell utaltatnunk 1919. jan. 1-től 

járó gyorssegélyünket. Ennek folytán minden kartárs kérje ezt külön kérvényben. [...] 

A bizottságnak egyik fontos feladata volna felvilágosítani az állami közegeket iskoláink 

sajátos jellegéről, arról nevezetesen, hogy az iskolának szerződésben biztosított 

államsegélyein kívül jogunk van a régi állapot szerint olyan állami fizetéskiegészítésre, 

amellyel fizetésünk az állami tanárokéval egyenlővé válik.  Hangsúlyoznunk kell, hogy 

amikor a régi állami fizetéskiegészítéseket, háborús pótlékokat az állam ma is megadja ezzel 

elismerte egyszersmind elvben a fenti állapotot. Mindezt jó volna közös felterjesztésben is 

kidolgozni, amelyet a bizottság tagjai írnának alá az ev. tanárok nevében és megbízásából és 

nyújtanának át a kérvényekkel együtt.“494 A kérvényhez Fischer Miklós, az iglói evangélikus 

főgimnázium igazgatója és tanári kara,495 és a késmárkiak is csatlakoztak. Bruckner Károly 

azt is felvetette, hogy az Amerikában élő szepesi származásúak közt kellene gyűjtést 

                                                           
490 EOL, Gömöry János hagyatéka, 10. doboz, Kivonat az Igazgató Választmány által 1918. december 30-án 

tartott gyűlés jegyzőkönyvéből. 
491 ŠAPO, Kolégium východného dištriktu ev. a. v. cirkvi na Slovensku v Prešove 1549–1954 (a továbbiakban 
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eperjesi Collegiumának Jegyzőkönyve szlovák és magyar nyelven, Kivonat az igazgató Választmány által 1918. 
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492 ŠAPO, fond Kolégium, 110. doboz, leltári szám 212, Referátu Ministerstva Školstva a Národney Osvety v 

Bratislave, V Prešove dňa 4. december 1925. 
493 ŠAPO, fond Kolégium, 109. doboz, leltári szám 206, 1919, Kivonat a collegiumi igazgató választmány által 

1919. február 14-én tartott gyűlés jegyzőkönyvéből. 
494 EOL, Gömöry János hagyatéka, 1. doboz, Kérvény a csehszlovák közoktatásiügyi miniszternek a tanárok 

fizetésrendezése ügyében, Eperjes, 1920. március 15. 1–2.  
495 EOL, Gömöry János hagyatéka, 1.doboz, Fischer Miklós levele Gömöry Jánosnak, Igló, 1920. március 27 
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szerveznie a tanárok megsegítése céljából, mivel azok havonta mindössze 300 koronát kapnak 

kézhez, ám hamarosan kimerül a kassza, ezért azonnal szükség van az állami segítségre.496 

Flórián Károly 1925 elején – akkor már mint Eperjes polgármestere – egy törvényjavaslatot is 

készített az állami tanárok és tanítók nyugdíjának rendezése ügyében.497 Majd Ján Ruman 

sárosi zsupán közvetítésével igyekezett Prágában a fizetéskiegészítések és a tanárok állami 

szolgálatban vételének ügyében lépéseket tenni. Tárgyalt többek között Ivan Markovič 

szociáldemokrata közoktatásügyi miniszterrel is,498 akivel nem kizárt, hogy evangélikus 

kapcsolatai révén vagy éppen a hadifogságban ismerkedett meg. 

Miután Belóczy Sándort, Késmárk 1920-as évekbeli polgármesterét 1925-ben állami 

igazgatói minőségben reaktiválták és nyugdíjazták, ezt percendest teremtethetett az eperjesiek 

számára is.499  

Bruckner Károly 1926 végén levelében számolt be Gömörynek arról, hogy a magyar 

pártokkal szövetséges Szepesi Német Párt vezetőjével, Nitsch Andorral is tárgyalt a tanárok 

fizetésrendezése és nyugdíja ügyében, bár megbánta, hogy nem egyenesen Szent-Ivány 

Józsefhez fordult: „Ahogy Nitsch mondja Zoch püspök hiusította meg a felekezeti tanárok 

felvételét a tisztviselő javaslatba, azzal a kijelentéssel, hogy felekezeti középiskola 

tulajdonképpen úgy sem létezik már, mert vagy államosítva vannak vagy államosítás 

stádiumában vannak és így kár volna a javaslatot ezzel komplikálni. Elég furcsa kijelentés egy 

lutheránus püspöktől. Hogy a veszett fejsze legalább a nyelét mentsük meg, Nitsch rávette dr. 

Törköly J. szenátort, hogy ügyünkben még a szenátusban szólaljon fel, ami meg is történt és 

eredménye a fent jelzett határozati javaslat. Azóta újból tárgyaltunk dr. Törköly[lyel] és 

Nitschel Széplakon, akik Szent-Iványtól megbizatást kaptak, hogy az összes sérelmeket és 

követeléseket állítsák össze kulturális téren, hogy tárgyalási alapul szolgáljon. Az ősszel 

a vámkoalíció föntartásáról lesz szó. El vannak tökélve, hogy csak megfelelő kompensatiók 

fejében mennek bele a további együttműködésbe. Természetes, hogy elmaradt kívánságainkat 

is felvétettük.“500  

                                                           
496 EOL, Gömöry János hagyatéka, 1. doboz, Bruckner Károly levele Gömöry Jánosnak, Késmárk, 1920. 

március 27. 
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főgimnázium pénztárnokának, Késmárk, 1925. február 24. 
500 EOL, Gömöry János hagyatéka, 1. doboz, Bruckner Károly levele Gömöry Jánosnak, Felső-Lövő, 1926. 

augusztus 13. 



103 
 

Végül 1926. szeptember 1-jével megtörtént a felekezeti iskolák tanárainak állami szolgálatba 

vétele. 1927 júniusában Prágából írta levelét Flórián Károly Gömörynek: „A csatát 

megnyertük. Az intézet marad felekezeti, a tanárok államosíttatnak. A részletes szerződést 

a minisztérium kidolgozza és nekünk beküldeni.“501 Gömöry igazgatói fizetése az 1921/22-es 

tanévre 53995,09 csehszlovák korona,502 majd 1929-ben 44.700 korona volt, havi szinten 

tehát mintegy 3725 csehszlovák koronából élt.503 Hivatalosan 1928-ig volt a Kollégium 

igazgatója. 1929 májusában kinevezték a kassai állami reálgimnázium magyar tagozatának 

igazgatójául, innen ment nyugdíjba,504 azonban nem igazgatóként, hanem tanárként 

nyugdíjazták. Visszaemlékezéseimben Gömöry utalt arra, hogy Štefan Hattala állami 

főigazgató miatt nem kaphatta meg igazgatói nyugdíjpótlékát 1930-tól, mivel Hattala nem 

nézte jó szemmel, hogy fiát nem a már szlovákosított kollégiumi főgimnáziumba, hanem egy 

rimaszombati magyar középiskolába íratta.505 Az igazgatói pótlékot, tehát a magasabb 

összegű nyugdíjat a többi egykori evangélikus iskolavezető (Fischern, Hirschmann Nándor és 

Bruckner Károly) is megkapta.506 Bár ügye Ivan Dérer közoktatásügyi miniszterhez (1929–

1934) is felkerült, végül nem lett rendezve.507 

Az utolsó magyar középiskolai osztály 1926 júniusában tette le az érettségit Eperjesen.508 

Ezután mindössze egy magyar nyelvű alapfokú iskola maradt a városban, amely az 1940-es 

évekig működött. Az Evangélikus Népiskolába túlnyomórészt római katolikus vallású és 

eperjesi családból származó gyermek járt. Ahogy az alábbi táblázat is mutatja a diákok száma 

egy évtized alatt a felére csökkent.509 
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Az eperjesi magyar középiskola ügye még néhány évig foglalkoztatta a magyar sajtót is,510 de 

az 1920-as évek második felére egyértelművé vált, hogy a helyi magyar lakosság rohamos 

csökkenése miatt nem lesz szükség többet magyar középiskolára. Gömöry egyik jegyzetéből, 

amely az 1920-as évek végén íródhatott kiderül, hogy a magyar iskola elvesztését evangélikus 

veszteségként is felfogta. „Sajnos azonban, hogy az eltelt kilenc esztendő egyetlenegy 

lépéssel sem vitt közelebb célunkhoz; sőt ellenkezőleg: hovatovább vérző szívvel kell 

meggyőződnünk arról, hogy az általunk felvett harc reménytelen. E hosszú évek alatt, s éppen 

az első években, amikor evangélikus vezető férfijaink nagyobb befolyással bírtak a 

kormányra, az egyetemes egyház sorra elvesztette ev. középiskoláit, gimnáziumait és 

tanítóképző intézeteit. Feladtuk kultúrpozíciónkat, akkor amidőn még azoknak megmentésére 

[sic!], vállvetett, együttes, lelkes munkával lehetséges lett volna.”511 Gömöry ezután – mivel 

nem tarthatta meg tanári állásával járó eperjesi bérlakását 1931 végén Kassára költözött. Az 

eperjesi magyarok búcsúestet rendeztek tiszteletére, s ezzel tulajdonképpen végleg lezárult 

eperjesi működése.  

 

2. Sziklay Ferenc kassai irodája: a Kultúrreferátus (1922–1938) 

A kassai Kultúrreferátust annak a politikai elképzelésnek a jegyében hívták életre, amely 

intézményesített formában kívánta biztosítani a kisebbségi magyar pártok együttműködését. 

Az 1920-ban létrejött Szlovenszkói és Ruszinszkói Szövetkezett Ellenzéki Pártok Közös 

Bizottsága 1922-ben februárjában hozta létre az ún. Központi Irodát512 Losonc székhellyel, 

                                                           
510 ÚV, 1920. július 4. 1. Magyar középiskolát! 
511 EOL, Gömöry János hagyatéka, 11. doboz, Gömöry János kézzel írott feljegyzései, d.n. 
512 Teljes nevén Szlovenszkói és Ruszinszkói Szövetkezett Ellenzéki Pártok Központi Irodája. Vö. Angyal Béla: 

Érdekvédelem... i. m. 93.  
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mely a pártok sajtóosztálya, a prágai és rimaszombati sajtóirodái mellett513 egy adatgyűjtő 

iroda, a Kultúrreferátus megalakításáról is döntött. A pártszövetségnek elsősorban politikai 

céljai voltak Sziklay hivatalával, a magyar politikusoknak ugyanis szükségük volt egy 

kulturális és iskolaügyi kérdésekre szakosodott adatgyűjtő egységre, amely parlamenti akciók 

előkészítése vagy propagandatevékenység céljából bármikor felhasználható, s amely nemcsak 

egyfajta keretet biztosít a kisebbségi közösség kulturális életének, hanem részben ellenőrzés 

alá is vonja azt.514  

Sziklay Ferencet minden valószínűség szerint jó ismerőse, Petrogalli Oszkár, az 1922 

februárjában megalakuló losonci Központi Iroda vezetője ajánlotta a kultúrreferensi posztra, 

de Esti Újságnál betöltött főszerkesztői évei miatt már ezt megelőzően is a politikailag 

megbízható személyiségek közé tartozott.515 

A Kultúrreferátus, melyet a korabeli közbeszédben Kultúrosztály néven is emlegettek,516 

1922. március 15-én nyílt meg Kassán.517 Tevékenységét mindvégig a kisebbségi pártok 

közötti viszony alakulása befolyásolta. Mivel 1925-ben az OKP-ből kivált Lelley Jenő 

csoportja és Nyugat-Szlovenszkói Keresztényszocialista Párt nevén új pártot alapított,518 

valamint ezzel párhuzamosan, az OKP-n belül konfliktusoktól függetlenül megalakult az 

MNP is, s az ellenzéki pártok közti együttműködés megromlott, ami a Központi Iroda 1929-

ben történő bezárását eredményezte. Az 1929–1936 között eltelt időszak egyben a 

Kultúrreferátus legbizonytalanabb éveinek számít, hiszen ekkor az iroda feladatait megszabó 

intézményi hierarchia sem létezett. A Kultúrreferátus mégis fennmaradt, és 1936 júniusában 

hivatalosan az Egyesült Magyar Párt irányítása alá került. 1937. március 7-én pedig a párt 

rendelkezésére Sziklay átadta a Kultúrreferátus politikai részét Fleischmann Gyulának, 

amellyel az iroda politika tevékenysége lezárult.519 Végül a teljes irodát 1939 januárjában 

Jaross Andor, a Felvidéki Ügyek tárca nélküli minisztere számolta fel.520  

                                                           
513 Simon Attila: Szlovenszkói és Ruszinszkói Szövetkezett Ellenzéki Pártok Közös Bizottsága. In: 

http://adatbank.sk/lexikon/szlovenszkoi-es-ruszinszkoi-szovetkezett-ellenzeki-partok-kozos-bizottsaga/ 

(Letöltve: 2013. december 26.) 
514 Sziklay Ferenc: Kulturális szervezkedésünk… i. m. 96–97.; Vö. OSZK, K, fond 158, 24. doboz, Fleischmann 

Gyula levele Sziklay Ferencnek, Kassa, 1925. szeptember 11. Ebben a Központi Iroda utasítása alapján a 

fontosabb kultúrkérdések és sérelmek összefoglalására buzdítja Sziklayt, melyet aztán a magyar képviselők 

előterjesztenének a csehszlovák közoktatásügyi miniszter elé. 
515 Angyal Béla: Érdekvédelem... i.m. 88. 
516 Híradó, 1922. október 22. 3. A magyar kulturális élet szervezése. – Beszélgetés Sziklay Ferenc dr.-ral, a 

központi ellenzéki iroda kultúrreferensével 
517 Az iroda 1922. március 15-én nyílt meg. In Sziklay Ferenc: Kulturális szervezkedésünk… i. m. 95. 
518 Erről bővebben lásd Simon Attila: Elfeledett aktivisták... i.m. 81–83. 
519 Lásd: OSZK, K, fond 158, 26. doboz/2. mappa, Sziklay Ferenc levélfogalmazványa Jaross Andornak, é.n. 
520 OSZK, K, fond 158, 26. doboz/1. mappa, Sziklay Ferenc levélfogalmazványa Pataky Tibornak, Kassa, 1939. 

január 5. 

http://adatbank.sk/lexikon/szlovenszkoi-es-ruszinszkoi-szovetkezett-ellenzeki-partok-kozos-bizottsaga/


106 
 

Minthogy a Központi Irodának fontos szerepe volt a kisebbségi magyarság érdekvédelmében 

és a magyarságot ért sérelmek dokumentációjában a Kultúrreferátus is ennek megfelelő 

feladatkört kapott. Az iroda pártok által jóváhagyott munkaprogramját nem találtam meg sem 

a Sziklay-hagyatékban, sem más levéltári fondban. Sziklay egy 1938-as körlevelében három 

pontban foglalta össze a referátus egykor kitűzött céljait: „1.) a kultúrsérelmek feldolgozása, 

2.) a szellemi erőforrások és lehetőségek felkutatása és regisztrálása, 3.) ezek alapján és új 

kulturális szervezetek megalkotása után az aktív kulturális munka depolitizálása”.521 A 

Kultúrreferátus tehát egyfelől adminisztrációs feladatokat látott el: nyilvántartást kellett 

vezetnie minden Csehszlovákiában található magyar (kulturális) szervezetről, s fel kellett 

térképeznie, mely egyesületek maradtak fenn az államfordulat után, illetve ha megszűntek, 

van-e lehetőség az újjászervezésükre. Másfelől célja volt a magyar kulturális élet fellendítése, 

támogatása, az országos kisebbségi ünnepségek összehangolása és lebonyolítása. Egy a 

Kazinczy Könyv és Lapkiadó Szövetkezet igazgatóságához írt levelében Sziklay kiemelte 

saját kultúrreferensi feladatai közül az irodalmi élet megszervezését a Kultúrreferátus 

munkaprogramjának erre vonatkozó pontjaira hivatkozva.522 Sziklaynak ezenkívül a 

kisebbséget érintő népművelési és iskolaügyi kérdésekkel is foglalkoznia kellett,523 ezért 

rendszeresen tanulmányozta a csehszlovák iskolapolitikát. A Központi Iroda több ízben a 

községi népkönyvtárak ügyének intézésére is utasította.524 A Kultúrreferátusnak ugyanakkor 

nem volt célja az egyházakkal való kapcsolattartás, noha ezt egy 2010-es Koudela-tanulmány 

forrásának megjelölése nélkül állítja.525 A katolikus, de részben a református magyar 

egyházfők is szervesen beépültek az ellenzéki magyar pártok munkájába. Több egyházi 

személy parlamenti helyet foglalt el, főként katolikus papok vezették az OKP szlovák 

szárnyát és maga a párt is a katolikus egyház szervezeteire épült rá, így nem volt szükség 

külön egyházi kapcsolattartóra. Erre Sziklay amúgy sem lett volna alkalmas, hiszen a 

katolikus egyház kiközösítette. 

A kultúrreferensi pozíció tehát mindenképp több volt egyszerű adminisztrátornál. Sziklay 

megbízatása nemcsak a falusi ünnepségek programjának megszerkesztésére korlátozódott, 

                                                           
521 OSZK, K, fond 158, 23. doboz/1. mappa Sziklay Ferenc levele többeknek, Kassa 1938. október 13.  
522 Sziklay a Kultúrreferátus munkaprogramjának IV./bm 6. a) és e) pontjaira hivatkozik, mely alatt az 

„irodalom“ és „lapok kiadása és támogatása“ címszók találhatóak. In: OSZK, K, fond 158, 24. doboz, Sziklay 

Ferenc levele a Kazinczy Könyv és Lapkiadó Szövetkezet Tekintetes Igazgatóságához. Kassa, 1931. október 11. 

16. 
523 Sziklay Ferenc (Szerk.): A Cseh-Szlovák köztársaság népművelési törvényei és rendeletei: a községi 

közkönyvtárakról és az állampolgári nevelésről. Košice, 1923.; Sziklay Ferenc (Szerk.): A Csehszlovák 

Köztársaság népművelési törvényei és rendeletei I. füzet. Košice-Kassa. 1935.; Sziklay Ferenc: A szlovenszkói 

magyar népoktatás helyzetrajza. Bratislava-Pozsony. é. n. 
524 OSZK, K, fond 158, 24. doboz, Forgách Géza levele Sziklay Ferencnek, Losonc, 1924. június 12. 
525 Koudela Pál: A magyar érdekérvényesítés… i.m. 128. 
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hanem a kultúrreferens állította össze többek között a magyar pártszervezetek iskolaügyi 

tömeggyűléseinek határozatait.526 Sőt, Forgách Géza Sziklay-nekrológjából ismeretes, hogy 

„az ő keze és tolla alól kerültek ki azok a több nyelven kinyomtatott emlékiratok, amelyek 

útján a Népszövetség és a nyugat-európai nyilvánosság szerzett tudomást a Csehszlovákiába 

zárt magyarság égbekiáltó sérelmeiről és panaszairól.” […] „Ugyancsak Sziklay Ferenc látta 

el feldolgozott sérelmi anyaggal azokat a politikai vezéreket, akik a felvidéki magyarságot a 

különböző nemzetközi összejöveteleken, elsősorban az európai nemzeti kisebbségek 

kongresszusain és – mint a Csehszlovákiai Magyar Népszövetségi Liga kiküldöttei – a 

Népszövetségi Ligák Uniójának genfi gyűlésein képviselték.”527 

Itt egy gondolat erejéig érdemes visszatérni a Sziklay-hagyaték tartalmára. Ahogy említettem 

ebben nem maradt fenn számottevő sérelmi anyag, hiszen az még 1937 folyamán a párt 

irattárába került át. Így a kultúrreferens által összegyűjtött sérelmek és problémák 

felhasználása csehszlovákiai és európai platformokon lényegében visszakövethetetlen. Csak 

sejteni lehet, hogy a kisebbségi magyar politikusok bizonyos oktatási és kulturális jellegű 

interpellációikban is ezekre a gyűjtésekre hagyatkoztak. 

Szintén a Forgách-nekrológ említi, hogy Sziklay még az 1920-as években cseh- és 

morvaországi tanulmányutat végzett a németség kulturális és szervezeti központjaiban. s 

szudétanémetek munkahivatalokkal (Arbeitsgemeinschaft) és kultúrszövetségi központjai 

(Kulturverband) jelentették számára a mintát mind saját irodája, mind a csehszlovákiai 

magyar egyesületek, például a Szlovenszkói Magyar Kultúregylet megalapításakor.528 

Sziklay az iroda irányítását jó ismerőse, Petrogalli Oszkár megbízásából vállalta el, aki 1925-

ben bekövetkezett haláláig a Központi Iroda vezetője volt, s aki állítólag garantálta 

Sziklaynak, hogy a politika nem fog beleszólni a munkájába.529 Jó barátjához, Esterházy 

Jánoshoz szóló levelében a következőket írta erről: „A hivatalomat annak idején nemcsak, 

mint kenyérkereseti lehetőséget fogtam föl és vállaltam, de mint hivatást is. [...] „ma 

legalábbis tankerületi főigazgató – ha nem egyetemi tanár - lehetnék. [...] „apósom [Brósz 

László] Tisza Istvánnak személyes jóbarátjai közé tartozott. [...] Egy szóval én egy igazán 

szépen induló karriert áldoztam föl, amikor itt maradtam, mert arra előre számítottam, hogy a 

kisebbségi sorsba az egyéni érvényesülésről örökre le kell mondani, különben ez – 

természetemnél fogva – soha nem is bírt vonzóerővel és értékkel. [...] Nem is magam 

határoztam így, de az akkori politikai vezérrel, Petrogalli Oszkárral való baráti 

                                                           
526 Forgách Géza: Sziklay Ferenc... i.m. 9.  
527 Uo. 10. 
528 Uo. 11. 
529 Vö. Sziklay László.: Egy kassai... i. m. 280–281. 
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tanácskozásunk folyamán alakult ki a kulturreferátus eszméje, programja s ennek alapján 

kaptam meg a megbízatásomat.”530  

A megfogalmazott „politikamentesítés” természetesen irreális elvárás volt, hiszen a 

Kultúrreferátus a politikai pártok háttérintézményeként működött, ám úgy tűnik, ehhez a 

ponthoz Sziklay mindvégig ragaszkodott. A függelmi viszonyt tekintve logikátlannak tűnik, 

mégis nehezen fogadta el, hogy egy politikus szabja meg a feladatait és oktassa ki a helyes 

kultúrpolitikáról. Bizalmas leveleiben személy megnevezése nélkül csak így jellemezte őket: 

„azok a férgek akik elszuvasították a lelkemet”.531 Petrogalli Oszkáron és Esterházy Jánoson 

kívül alig akadt olyan politikus, akivel baráti viszonyt tudott volna kialakítani – bár ennek 

pontosabb megállapításához szükség volna a politikusokkal folytatott levelezésre. 

Egy-két neki szóló levélből kiderül, hogy ezzel a viselkedésével sok ellenséget szerzett 

magának. Ilyen volt például Fleischmann Gyula OKP-s politikus is, aki több alkalommal 

felrótta neki, hogy nem végzi megfelelően a munkáját,532 s akivel egy, a PMH-ban megjelenő 

vitája is volt a politika és a kultúra viszonyáról. Később Schalkház Sára is megírta neki: „… 

neked nagyon sok ellenséged van. S most is, igaz, amit írsz a leveledben, hogy itt-ott írnak 

rólad és ellened.”533  

Részben befolyásos pártbarátainak és valóban alapos munkájának köszönhette, hogy a pártok 

közti hullámzó együttműködés ellenére az iroda 1938 novemberéig fennállt, de saját 

munkaadóival, a pártokkal való viszonya mindvégig ellentmondásos maradt. 1932-ban a 

Masaryk Akadémiás Orbán Gábornak a következőképpen fogalmazta meg saját helyzetét: 

„…a legnagyobb kisebbségi magyar érdektelenségnek az »ellenzéki pártoknak« vagyok a 

kulturális megbízottja.”534 Tevékenységét a csehszlovák államszervek is megfigyelték. Egy 

ismeretlen személyhez írott levelében Sziklay azt az esetet örökítette meg, amikor a telefonját 

egy ízben lehallgatták, a neki címzett levelek pedig felbontva érkeztek célba.535 

A Kultúrreferátus anyagi hátterét nagyrészt a magyar kisebbségi pártok biztosították, 

általában két részletben folyósítva Sziklay számára az iroda ellátmányát. Fizetése egy részét a 

                                                           
530 OSZK, K, fond 158, 21. doboz/2. mappa, Sziklay Ferenc levélfogalmazványa Esterházy Jánosnak, Kassa, 

1936. április 10.  
531 OSZK, K, fond 158, 24. doboz/2. pallium, Sziklay Ferenc levele Szkalos Emilnének, Kassa, 1925. március 

21. 
532 OSZK, K, fond 158, 24. doboz, Fleischmann Gyula levele Sziklay Ferencnek, OKP, Kassa, 1925. szeptember 

11.; OSZK, K, fond 158, 24. doboz, Fleischmann Gyula levele Sziklay Ferencnek, OKP, Kassa, 1925. augusztus 

18. 
533 OSZK, K, fond 158, 30. doboz/2. mappa, Schalkház Sára levele Sziklay Ferencnek, Komárom, Szociális 

Testvérek Társasága, 1933. április 25.  
534 OSZK, K, fond 158, 4. doboz. Sziklay Ferenc levélfogalmazványa Orbán Gábornak, Kassa, 1932. június 27. 
535 OSZK, K, fond 158, 29. doboz, Sziklay Ferenc levélfogalmazványa „Nyílt levél, zárt leveleim titok-

tolvajához” címmel. 
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PMH számlájáról utaltak át neki, annak megfelelően, amilyen mértékben a prágai napilap 

munkájában részt vett. A laptól kapott pénzösszegek kezdetben az általa leközölt cikkek 

díjazása alapján kerültek kifizetésre,536 nem pedig havi fix illetményekben, ahogy Sziklay 

szerette volna,537 ezért ha rendszeresen is publikált a lapban, a napilaptól érkező összeg 

kezdetben 100 és 1000 korona között mozgott.538 1924-ben azonban a szerkesztőség közölte 

vele, hogy az, aki a magyar pártoktól kapja fizetését, nem részesülhet honoráriumban.539 

Fizetése másik részét, (mintegy 3200 koronát) a pártoktól kapta kézhez, 1922–1929 között 

közvetlenül az őt foglalkoztató Központi Irodától, 1929 után bizonytalan úton és 

rendszertelenül, 1936 júniusától pedig már magától az Egyesült Magyar Párttól havi 

rendszerességgel.540 Az így kapott összesen 5000 koronából kellett gépírónői, Bertók Ilona, 

később Schirger Márta541 és a saját fizetését, valamint dologi kiadásait (nyomdaköltségek, 

kiszállások stb.) kikalkulálnia, továbbá fenntartania egy irodahelységet a PMH kassai 

szerkesztőségével közösen.542 (A Kultúrreferátus 1931-ig tulajdonképpen két helyen székelt 

egyszerre: Sziklay Éder utcai lakásán melyet 1931-ben kényszerült eladni,543 másrészt a Fő 

utca 105/1, a mai Hlavná 105. számú házban bérelt irodában.) 

A Kultúrreferátus személyzetének további tagjaira vonatkozólag kevés a forrás. Sziklay egy 

levelében azt írta, hogy 1930-ban szerette volna magához venni Darkó Istvánt az egyik titkára 

elhalálozása folytán megüresedett helyre, vagyis addig több beosztottja is volt egyszerre.544 

1924 és 1925 között Győry Dezső is mellette dolgozott titkárként, valamint a Kassai Naplót 

szerkesztette, s csak utána került a PMH-hoz.545 Sziklay 1930 elején lelkesen számolt be Mécs 

László költő barátjának arról, hogy megnyitotta a második szobát is a Kultúrreferátusban és új 

                                                           
536 OSZK, K, fond 158, 3. doboz, Flachbart Ernő levele Sziklay Ferencnek, Prága, 1922. május 19.  
537 OSZK, K, fond 158, 3. doboz, Flachbart Ernő levele Sziklay Ferencnek, Prága, 1922. június 16.  
538 OSZK, K, fond 158, 3. doboz Sziklay Ferenc levélfogalmazványa a PMH szerkesztőségének, Kassa, 1923. 

április 4. 
539 OSZK, K, fond 158, 3. doboz, Gál István levele Sziklay Ferencnek, Prága, PMH, 1924. december 3. 
540 OSZK, K, fond 158, 26. doboz/1. mappa, Sziklay Ferenc levélfogalmazványa Jaross Andor Felvidéki 

Miniszternek, Kassa, 1938. december 22. 
541 1931 februárjában még Bertók Ilona volt a Sziklay mellé rendelt gépírónő. (Vö. OSZK, K, fond 158/24. 

doboz, Forgách Géza levele Sziklay Ferencnek, Prága, 1930. január 31.) A forrásokból nem derül ki pontosan, 

hogy Schirger Márta, aki az iroda 1939 elején történt megszűnéséig mellette dolgozott, mikor került a 

Kultúrreferátushoz. Schirger mint „az Egyesült Magyar Párt volt kassai kultúrhivatalának tisztségviselőnője” az 

első bécsi döntést követően Korponay Sándorral együtt elnyerte a kassai Tivoli Mozgó koncesszióját. Lásd: 

Magyar Film: Filmkamarai és Moziegyesületi Szaklap, 1939. szeptember 16. 5. In: 

http://epa.oszk.hu/01300/01373/00031/pdf/00031.pdf (Letöltve: 2013. december 9.) 
542 OSZK, K, fond 158, 8. doboz, Sziklay Ferenc levélfogalmazványa Lükő Gézának, Kassa, 1939. január 25.  
543 OSZK, K, fond 158, 24. doboz, Forgách Géza levele Sziklay Ferencnek, Prága, 1938. július 17.; Vö. Koudela 

Pál: A kassai… i. m. 95. 
544 OSZK, K, fond 158, 21. doboz/2.mappa. Sziklay Ferenc levele Schubert Tódornak, Kassa, 1935. szeptember 

26. 
545 Legalábbis Sziklay László ezt állítja. In: Sziklay László: Egy kassai... i.m. 281. 
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munkaerőt kapott Ravasz István és Darkó személyében.546 Darkó azonban még ez végén 

Prágába költözött Szent-Ivány József javaslatára.547 

Ha figyelembe vesszük, hogy egy, a korabeli Csehszlovákiában dolgozó hivatalnok átlagos 

havi fizetése elérte az 1500, egy gépírónőé pedig a 900 koronát,548 Sziklay 5000 koronája is 

egy átlagos hivatalnoki fizetésnek tekinthető, ha az adó- és egyéb levonásokat is 

beleszámítjuk. Ezt látszik megerősíteni az is, hogy 1929 júliusában szintén két hónapra 

ígértek neki 3000 koronát.549 Kérdés ugyanakkor, hogy személyes költségvetésében mennyire 

különültek el a magánéleti és a hivatalnoki teendőkből fakadó kiadások. Kultúrreferensi vagy 

baráti levélnek minősülnek-e azok a személyes hangvételű, magánéleti kérdéseket is érintő, 

egyben munkaügyi egyeztetés céljával íródott levelek Esterházy Jánosnak? 

Ezenkívül nem szabad elfelejteni azt sem, hogy Sziklay anyagi helyzete közvetlenül függött a 

kisebbségi pártpolitika alakulásától. Hivatalosan bejelentett jövedelmét a PMH-tól várhatta,550 

bár ezek kisebb összegek voltak és rendszertelenül érkeztek. Egy alkalommal, amikor az 

késve utalta fizetését, biztosították arról, hogy ez nem fog többet előfordulni.551 1929 

januárjától kérvényezte az újságírói állami nyugdíjat,552 amelyet csak abban az esetben 

folyósítottak számára, ha a bejelentett évi fizetése nem érte el a 28.000 csehszlovák 

koronát.553 A Központi Iroda 1929-ben történő megszűnése Sziklay anyagi helyzetére is 

rányomta a bélyegét. Ekkor a PMH-tól azt az információt kapta, hogy 1931 februárjától 

közvetlenül az OKP-től és az MNP-től (50-50% arányban) fogja kézhez kapni a 

Kultúrreferátus havi ellátmányát, feltehetően Tost Lászlótól (OKP) személyesen, illetve 

Dortsák Lajostól (MNP) küldeményben. 1930 végén Forgách Géza, a PMH szerkesztője 

Böhm Rudolf OKP-s szenátorral közösen összeállított egy minimális költségvetést a 

Kultúrreferátus kiadásaira, amely azonban irreálisan magas tételekben határozta meg Sziklay 

havi kiadásait. (Ezenkívül egyelőre nem találtam olyan forrást, amely pontosan jelölné, hogy 

                                                           
546 OSZK, K, fond 158, 21. doboz, 2.mappa, Sziklay Ferenc levélfogalmazványa Mécs Lászlónak, Kassa, 1930. 

január. 
547 OSZK, K, fond 158, 21. doboz/2. mappa. Sziklay Ferenc levele Schubert Tódornak, Kassa, 1935. szeptember 

26.; A Darkóra vonatkozó költségek egy 1932-es levélből ismertek. Ebben Sziklay arról számolt be, hogy 1932. 

január 1-jétől a havi büdzséje 5725 csehszlovák korona, s ebből 400 Darkónak, 600 lakbérre, 1400 Hurnak, 1000 

Feleynek, 986 közterhekre, 400 pedig fűtésre és világításra jut. „Vagyis 489 k[oroná]ból kell egy kölykömet az 

egyetemen neveltetnem, kettőt itt, feleségemet, magamat eltartanom” – írta 1932 áprilisában Darkónak. In: 

OSZK, K, fond 158, 22. doboz/6. mappa, Sziklay Ferenc levélfogalmazványa Darkó Istvánnak, Kassa 1932. 

április 1. 
548 PMH, 1931. január 21. 4. Mennyibe kerül az élet: Budapesten, Prágában, Berlinben Newyorkban? 
549 OSZK, K, fond 158, 24.doboz/3. pallium, Forgách Géza levele Sziklay Ferencnek, Prága, 1929. július 17.  
550 OSZK, K, fond 158, 7. doboz, Lükő Géza levele Sziklay Ferencnek, Prága, 1937. december 7. 
551 OSZK, K, fond 158, 7. doboz, Lükő Géza levele Sziklay Ferencnek, PMH, 1938. szeptember 12. 
552 OSZK, K, fond 158, 7. doboz, Darvas János, Prága a Csehszlovákiai Magyar Újságírók Uniója, 1938. április 

22.  
553 OSZK, K, fond 158, 30. doboz/2. mappa, Szilárd Marcell levele Sziklay Ferencnek, Pozsony, 1934. február 

13. OSZK, K, fond 158, 24. doboz, Forgách Géza levele Sziklay Ferencnek, Prága, 1930. január 31. 
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havi szinten mekkora összeg állt Sziklay rendelkezésére.) Forgách Géza egy levele 30 000 

csehszlovák koronában határozta meg Sziklay havi fizetését, amely körülbelül a kassai 

pártiroda havi ellátmányának mintegy harmada, s ezért feltűnően magas összegnek tűnik 

egyetlen személy számára. Éves fizetésnek pedig túl kevés. Jóval valószínűbb, hogy ekkora 

összeget három-négyhavonta kapott kézhez és ebből kellett gazdálkodnia. A Kazinczy 

Könyv- és Lapkiadó Szövetkezet igazgatóságához szóló egyik levelében Sziklay 

megemlítette, hogy a Kultúrreferátus költségvetését végül 1931. július 1-je után 25%-kal 

leszállították.554 

A Sziklay fizetésével kapcsolatos információkat azért ismertettem ilyen részletesen, mert a 

csehszlovákiai magyar pártok és az azokhoz tartozó irodák, lapok stb. finanszírozásának egy 

része nem hivatalos úton történt, a részben Magyarországról érkező támogatások formájában, 

különféle utakat bejárva. Angyal Béla kutatásaiból ismert, hogy az ilyen pénzekből például az 

OKP kassai központjának egy hónapban akár 90 ezer korona is juthatott.555 A támogatásokért 

cserébe a magyar külügy igyekezett befolyásolni a kisebbségi pártok munkáját. Sziklaynak, 

aki a napi megélhetést biztosító pénz egy részét ilyen forrásokból szerezte, minden bizonnyal 

pontos fogalma kellett hogy legyen arról, honnan érkeznek az irodája fenntartásához 

szükséges pénzek, melyeket sokszor valamelyik politikustól vagy pártembertől személyesen 

vett át. Sziklay tehát saját bőrén is megtapasztalhatta ennek a támogatásrendszernek a belső 

működését, hiszen a kiszámíthatatlan kifizetések okozta bizonytalanság nyilvánvalóan 

gyakran érzékenyen érintette a családi háztartást. Mindez világosan cáfolja Sziklay fiának 

azon állítását, miszerint a kultúrreferens korábban azt hitte, hogy irodáját a „csehszlovákiai 

magyarok filléreiből” tartják fenn.556 Ha ezt gondolta volna, nem lett volna alkalmas a 

referensi poszt betöltésére. 

A Kultúrreferátus működésének négy nagyobb korszakát lehet elkülöníteni: 1922–1925, 

1925–1929, 1929–1936, illetve 1936–1938. Sziklay megbízatásának első három éve 

viszonylag kiegyensúlyozottan telt. 1923-ban a Kultúrreferátus koordinálta az országos 

Petőfi-centenáriumot:557 Sziklay emlékbeszéd-tervezeteket írt, a pártszervezetek helyi 

programjait készített elő és hangolta össze,558 valamint Petőfiről szóló tanulmányokat 

                                                           
554 OSZK, K, fond 158, 24. doboz, Sziklay Ferenc levele a Kazinczy Könyv és Lapkiadó Szövetkezet Tekintetes 

Igazgatóságához. Kassa, 1931. október 11. 13. 
555 Angyal Béla: Érdekvédelem... i. m. 75–78. 
556 Fia visszaemlékezései szerint az eset Esterházy János pártelnöki kinevezése, vagyis 1932 decembere után 

történhetett, de a pontos időpont a szövegből nem derül ki egyértelműen. Vö. Sziklay László: Egy kassai... i. m. 

296–297.  
557 OSZK, K, fond 158, 21. doboz/1. mappa, Sziklay Ferenc levele a Központi Irodának, Kassa, 170/1. sz. 1922.  
558 OSZK, K, fond158, 23. doboz, Sziklay Ferenc levele Törköly Józsefnek, Kassa, 1922. december 14. 
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helyezett el különféle csehszlovákiai lapokban.559 1925-ben részt vett az országszerte zajló 

Jókai-ünnepségek rendezésében is.560 Ezekben az években kezdett el foglalkozni a községi 

könyvtárak ügyével: igyekezett felhívni a figyelmet azokra a csehszlovák törvényekre, 

amelyek alapján a magyar kulturális önszerveződést segíteni lehet. Ilyen volt például a 

430/1919 sz. csehszlovák törvény, amely kimondta, hogy kötelező népkönyvtárat felállítani 

abban a községben, ahol a lakosság száma eléri a 400 főt.561 Ezzel kapcsolatban egy 

kiadványt is megjelentetett, melyet a szlovenszkói és ruszinszkói falvak lakóinak ajánlott, 

hogy az „útmutatást nyerjen, hogy kell megteremteni szellemi életének maradandó tőkéjét, a 

községi könyvtárakat, melyek a pihenés óráiban okulást, művelődést és a legnemesebb 

értelemben vett szórakozást nyújthatják”.562 

Sziklay helyzete 1925 februárjában megváltozott, mivel Petrogalli Oszkár halálával a 

Központi Iroda élére Flachbarth Ernő került. Flachbarth áthelyezte működését Losoncról 

Prágába.563 Az év folyamán az OKP-ben belharcok robbantak ki, aminek következtében a párt 

kettészakadt.564 A viták nagyban gátolták az ellenzéki pártok együttműködését, ráadásul 1925 

októberében megalakult az MNP is. Mindezek következtében a Kultúrreferátus finanszírozása 

még bizonytalanabbá vált. Sziklay fia minderre úgy emlékezett, hogy Petrogalli halálát 

követően „vége lett a pártokon fölül álló” Kultúrreferátusnak.565 

Sziklay Ferenc levelezéséből kiderül, hogy helyzetét ekkor annyira rossznak ítélte meg, hogy 

megpróbált más állás után nézni. 1925. augusztus táján Fest Sándorral egyeztetett egy 

Grazban éppen megnyíló magyar tanintézet tanári állása kapcsán.566 Farkas Gyula, a berlini 

Voggenreiter Verlag munkatársa révén Berlinbe kerülése is többször felmerült.567 Egy ízben 

Gragger Róbert foglalkozott az ügyével, de a Berlini Magyar Intézetnek germanistára volt 

szüksége, Sziklaynak pedig latin–magyar szakos diplomája volt, ezért pályázatára nemleges 

választ kapott.568 Ezek a próbálkozások mind azt bizonyítják, hogy Sziklay komolyan 

                                                           
559 OSZK, K, fond 158, 23. doboz, Hajnóczy R. József levele, Lőcse, 1922. december 10.  
560 OSZK, K, fond 158, 23. doboz, Sziklay Ferenc levele Jankovics Marcellnek, Kassa, 1925. február 25. 
561 Sziklay Ferenc (Szerk.): A Cseh-Szlovák köztársaság... i.m. 19.  
562 Uo. 1. 
563 Angyal Béla: Érdekvédelem... i. m. 115. 
564 Vö. Simon Attila: Nyugatszlovenszkói Keresztényszocialista Párt. In: 

http://adatbank.sk/lexikon/nyugatszlovenszkoi-keresztenyszocialista-part/ (Letöltve: 2013. december 29.) 
565 Sziklay László: Egy kassai... i.m. 287. 
566 OSZK, K, fond 158, 21. doboz/1. mappa, Fest Sándor levele Sziklay Ferencnek, Graz, 1925. június 5.; Uo., 

Fest Sándor levele Sziklay Ferencnek, Graz, 1925. augusztus 27.  
567 OSZK, K, fond 158, 21. doboz/1. mappa, Farkas Gyula levele Sziklay Ferencnek, Budapest, 1926. február 4.; 

OSZK, K, fond 158, 21. doboz/1. mappa, Farkas Gyula levele Sziklay Ferencnek, Budapest, 1928. szeptember 

19. 
568 OSZK, K, fond 158, 24. doboz, Gragger Róbert levele Sziklay Ferencnek, Berlini Magyar Tudományos 

Intézet, 1926. február 24. 
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fontolóra vette, hogy megválik kultúrreferensi pozíciójától, sőt még Csehszlovákia elhagyását 

sem tartotta kizártnak! 

Eközben a pártok közötti együttműködés stagnált, márpedig elsősorban ettől függött, hogy 

Sziklay folytathatja-e referensi tevékenységét: „Nem tudom, én vagyok-e teljesen antipolitikai 

képződmény, vagy választások előtt minden gorombaság kaszinóképes, de én nem remélem, 

hogy a mostani harcmodor után még nemzetiek és kerszocok összeüljenek tárgyalni 

pártszövetségről. S ha nem lesz pártszövetség, ki lesz az én gazdám? Szóval azt hiszem, 

kevesen várják úgy ezt a bizonytalan terminust »A választások után« mint én.”569 Az 1925 

novemberében zajló nemzetgyűlési választásokat azonban nem kellett megvárnia, mert Szent-

Ivány József, az MNP vezetője már néhány hónappal korábban egyeztetett vele jövőbeni 

feladatairól.570 Sziklayt a Központi Iroda a PMH irodalmi mellékletének, a Magyar 

Vasárnapnak szerkesztésével bízta meg, mely 1927 tavaszáig jelent meg. 

Persze az irodalmi és újságírói feladatok nem biztosították Sziklay irodájának fennmaradását. 

A pártok között nyilvánvalóan vita alakult ki arra vonatkozólag, hogy szükség van-e 

egyáltalán a Kultúrreferátusra abban a formában, ahogy Sziklay vezeti. „Ami a helyzet 

alakulására vonatkozó föltevéseidet illeti még végleges fölvilágosítást nem adhatunk, mivel 

döntés még egyáltalában nem történt. Az tény, hogy mind a két párt mértékadó tényezői 

ragaszkodnak az együttműködéshez, amelynek minimuma a kulturális együttműködés s ennek 

az együttműködésnek intézményes egysége. Így állván a helyzet, tehát föltevéseid jó nyomon 

járnak! Remény van arra is, hogy a Központi Iroda teljes mai szervezetével fönnmarad. 

Természetesen minden érdemleges fejleményről időben értesíteni foglak. Ma [Flachbarth] 

Ernő Pozsonyban van s többek között B. [Böhm] Rudival is tárgyal” – írta Forgách Géza 

Sziklaynak egy 1926 januárjában kelt levelében.571 

A Kultúrreferátus fennmaradása 1926 végén sem volt eldöntött kérdés.572 Nem sokkal később, 

1927 tavaszán a Sziklay által szerkesztett Magyar Vasárnap is megszűnt.573 Ugyanakkor 

ellentmondásnak tűnik, hogy Sziklay irodalmi szervezőmunkája éppen ezekben az években 

(1925–1930) ívelt fel. Egy sor kulturális egyesület megalakításában, működésében vett részt a 

referensi munkája keretében. Segédkezett többek között a Szlovenszkói Magyar 

Kultúregyesület (Szlovenszkói Magyar Kultúregylet néven is találkozhatuk vele), a 

                                                           
569 OSZK, K, fond 158, 24. doboz, Sziklay Ferenc levele Szkalos Emilnének, Kassa, 1925. november 14.  
570 OSZK, K, fond 158, 30. doboz/2. mappa, Szent-Ivány József levele Sziklay Ferencnek, Beje, 1925. 

szeptember 17. 
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1927. március 31.  



114 
 

Színpártoló Egyesület, a Mensa Academica Egyesület, a Csehszlovákiai Magyar Társadalmi 

Egyesületek Szövetségének létrehozásában, de a csehszlovákiai magyar cserkészet 

tevékenységében is.574 1925-ben lefordította a cseh kormányjóváhagyással működö német 

kultúrszövetség, a Deutscher Kulturverband alapszabályiat és ez alapján írta meg a 

Szlovenszkói Magyar Kultúregyesület alapszabályait.575 Emeleltt főtitkára volt többek között 

a Csehszlovákiai Magyar Dalosszövetségnek576 és a kassai Keresztény Társadalmi Körnek. 

Erre az időszakra esik a kassai Kazinczy Társaságban végzett kiadói munkássága is, melynek 

révén mintegy 50 csehszlovákiai magyar szépirodalmi kötet kiadása vagy szerkesztése, a 

kiadói működéshez szükséges anyagi háttér megszervezése fűződik a nevéhez.577 A magyar 

egyesületi élet beindítása mellett számtalan előadást tartott Csehszlovákia-szerte.578 Mindez 

arra enged következtetni, hogy egyrészt saját helyzetét jóval sötétebben festette le leveleiben, 

mint amilyen valójában volt. Persze az is valószínűsíhető, hogy biztos anyagi háttér híján is 

ragaszkodott munkaköre kulturális részének a kézben tartásához. 

A kultúrreferens bizonytalan helyzete 1929-ben annyiban változott, hogy a Központi Iroda 

megszűnt, Flachbarth Ernő előbb Münchenbe, majd Magyarországra távozott. Budapest tervei 

szerint pedig mindez Sziklay irodájának automatikus megszűnésével járt volna együtt.579 

„Flachbart [sic!] szökése óta teljesen megállott minden, a zavarokat nem tudom leírni, de nem 

is szeretek rágondolni, élek egy napról a másikra” – írta ekkor Sziklay Schalkház Sárának.580 

Év végére azonban olyan elképzelés került előtérbe, amely szerint a Kultúrreferátust 

önállósítani fogják, s bár továbbra is a pártok tartják majd fönn, Sziklay szabadabb kezet kap 

a kulturális ügyek intézésében.581 A Sziklay számára előnyösebb forgatókönyv szerint a 

Kultúrreferátus helyett egy Kulturális Mintaszövetséget hoztak volna létre, amely az addigra 

kialakult magyar egyesületeket fogta volna össze.582 Sziklayt még 1928 végén egy erre 
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578 OSZK, K, fond 158, 13. doboz, Sziklay Ferenc fontosabb, mintegy 119 előadásának címe 12 kategóriába 

sorolva. 
579 Részben a „szigorú takarékosság” jegyében. Vö. Angyal Béla: Érdekvédelem... i. m. 153 
580 OSZK, K, fond 158, 23. doboz, Sziklay Ferenc levélfogalmazványa Schalkház Sárának, Kassa, 1929. június 

2. 
581 OSZK, K, fond 158, 30. doboz/2. mappa, Sziklay Ferenc levélfogalmazványa Szkalos Emilnének, Kassa, 

1929. november 26. 
582 OSZK, K, fond 158/23. doboz/1. mappa, Sziklay levele többeknek, Kassa 1928. október 13. A Kulturális 

Mintaszövetség tervezete. 
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vonatkozó mintaterv elkészítésével is megbízták, de végül sem kapacitás, sem hajlandóság 

nem mutatkozott a pártok részéről ennek megvalósításához. 

 

 

 

A Központi Iroda feloszlatása végül nem vonta maga után a Kultúrreferátus megszüntetését, 

hanem „önálló hivatallá lett, a két párt elnökségének külön-külön, de szövegében teljesen 

egyező megbízása alapján, mely hangsúlyozza, hogy »ez a változás nem változtatja meg a 

kultúrreferátus munka és hatáskörét, melyet annak idején a K. I. [Központi Iroda] igazgatója, 

dr. P. O. [Petrogalli Oszkár] a V. ill. K. B. [Vezérlő illetve Központi Bizottság] megbízása 

folytán megállapított.«”583 

A Kultúrreferátus tehát megmaradt olyan formában, ahogy addig működött, és az 1929–1936 

közötti években a PMH-val együtt a magyar pártok egyedüli közös finanszírozású és közös 

irányítás alatt álló intézménye volt. Bár Sziklay egy 1937-ben készült interjúban azt állította, 

                                                           
583 OSZK, K, fond 158, 24. doboz, Sziklay Ferenc levele a Kazinczy Könyv és Lapkiadó Szövetkezet Tekintetes 

Igazgatóságához. Kassa, 1931. október 11. 16. 
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hogy „már évek óta nem vagyok a pártok alkalmazottja, de mint újságíró, a PMH státusába 

tartozom”.584  

Az 1930-as évek elejére Sziklay fokozatosan elvesztette a magyar kulturális életben betöltött 

viszonylagos koordináló szerepét. Ugyan jól kiépített kapcsolatrendszerét továbbra is ápolta, 

de befolyását határozottan csökkentette, hogy az ellenzéki pártok által ellenőrzött kulturális 

életnek egy sor olyan kihívással kellett szembenéznie, mint a baloldali mozgalmak, Dzurányi 

László távozása a PMH-tól, majd a Magyar Újság megalapítása, továbbá a Csehszlovákiai 

Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaság (rövidebb nevén a Masaryk Akadémia) 

létrejötte is.  

Ezekben az években hangozhatott el a Szüllő-féle kijelentés is „Neked az a feladatod, hogy ne 

csinálj semmit!”, mivel azt Gömöry János is hallotta, Gömöry pedig 1931-ben költözött 

Kassára és vette át Sziklaytól a Kazinczy Társaság vezetését 1932 elején.585 Turczel 

értelmezése szerint ez jelenet arra utal, hogy a magyar kisebbségi pártok számolnak a 

határrevízióval, ezért nem áll érdekükben, hogy támogassák a csehszlovákiai keretekben való 

kulturális önszerveződést. De a kijelentés vonatkozhatott egyszerűen Sziklay túlbuzgóságára, 

nehéz természetére is, amellyel sok ellenséget szerzett magának referensi működése során. 

Sőt, lehetett csak egy szövegkörnyezetéből kiragadott mondat is, hiszen a hosszúra nyúlt 

pártegyeztetésen Szüllő Gézának talán már nem volt türelme végighallgatni a folyton új 

ötletekkel előálló, agilis Sziklayt.586 

Legkésőbb erre az időszakra tehető, amikor Sziklay Budapesten Esterházy János tanácsára 

felkereste Pataky Tibort, a magyar Miniszterelnökség nemzetiségügyi államtitkárát,587 aki 

állítólag egy nagyobb összeg Csehszlovákiába való átcsempészésére utasította Sziklayt.588 

Budapest politikai nyomására végül 1936 júniusában megalakult az Egyesült Magyar Párt, az 

OKP és az MNP összeolvadásával. A párt a Központi Iroda újjászervezése mellett döntött, 

aminek következtében a Kultúrreferátus további két évre az 1929-ben szétesett intézményi 

hierarchia része lett. Noha a korabeli sajtóban Sziklayról már „volt kultúrreferensként” is 

cikkeztek,589 és maga is azt vallotta barátjának egy levelében, hogy „az Egyesült Párttal 

                                                           
584 PMH, 1937. március 28. 8. Határkövet jelent a szlovenszkói magyar kultúra életében Sziklay Ferenc 

tizenötéves működési jubileuma 
585 A jelenetet Gömöry János idézi visszaemlékezéseiben. Vö. Gömöry János: Emlékeim... i.m. 145. 
586 Filep Tamás Gusztáv: A (cseh)szlovákiai magyar irodalom, tudomáynosság és könyvkiadás nyolc évtizede. In: 

Tóth László – Filep Tamás Gusztáv (Szerk.): A (cseh)szlovákiai... i.m. III. kötet. 5–125. 
587 Pataky Tibor munkásságáról lásd. Fedinec Csilla: Az ismeretlen eminenciás – Pataky Tibor élete: korai évek, 

1888 – 1921 – I. rész. Kommentár, 2015/1–2. 97–109.   
588 Sziklay László visszaemlékezései szerint az eset Esterházy János pártelnöki kinevezése, vagyis 1932 

decembere után történhetett, de a pontos időpont a szövegből nem derül ki egyértelműen. Vö. Sziklay László: 

Egy kassai... i. m. 296–297.  
589 ÚV, 1936. december 6. 1. A kisebbségi magyarság kulturális életében… 
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szemben sincs alapjában tisztázva a helyzetem”,590 a referátus nem szűnt meg és a magyar 

kisebbségi politikusok továbbra is számoltak a munkájával. Ezt látszik megerősíteni, hogy az 

akkor már Esterházyhoz képest háttérbe szorult Szüllő Géza egy 1937 novemberében íródott 

feljegyzésében az Egyesült Magyar Párt által finanszírozott újságok kapcsán a Kultúrreferátus 

akkori feladatkörére is kitért: „A pártegyesítés következtében minden faktor egy kalap alá 

vétetett. Ezek közé tartozik a kulturreferátus is, amelynek nézetem szerint az a feladata, hogy 

szabályozza minden a mi pártunk pénzén keletkező s fenntartott szellemi terméknek az 

irányát és célját. A Prágai Magyar Hírlap igazgatósági gyűlésén most Lükő igazgató előadta, 

hogy Szvatkó Pál, a PMH külpolitikai szerkesztője a PMH szerkesztőségének és 

kiadóhivatalának támogatásával politikai revüt akar kiadni. Ezzel a tervvel szemben én óvást 

emeltem és pedig két szempontból. Az egyik az, hogy nekünk itt már több irodalmi, politikai 

és tudományos revünk van, amelyeknek egyike sem prosperál. Ha most ezekhez egy újabb 

revüt adnak, ezt a prosperitást még inkább lehetetlenné teszi. A másik az, hogy nem azért 

alkottatott egy egységes párt és annak kultúrrreferátusa, hogy annak megkerülésével és 

megkérdezése nélkül politikai-irodalmi szervet kreáljon a PMH. Kérem tehát, hogy e 

tekintetben Budapest is intézkedjen, hogy sem Szvatkó, sem Lükő, sem senki más 

folyóiratokat úgy ne alapíthasson, hogy ahhoz az egységes párt vezetése alatt álló 

kulturreferátus hozzá nem járul.”591 A pozsonyi magyar konzul egy 1937-es jelentéséből 

ugyanakkor az is kiderül, hogy az 1936 őszén, Kassán megalakult közös bizottság, amely a 

„nemzeti irányú magyar kultúregyesületek” munkáját volt hivatott koordinálni, „átvette az 

egyesült pártok kulturreferátusának hatás- és munkakörét”,592 ahogy azt Sziklay egy PMH-

nak adott interjújában is kifejtette.593 Ekkor írta barátjának is: „A Kultúrreferátus 

megnyitásának 15. évfordulóján szűnik is meg politikai szerv lenni.”594 Bár irodájának 

kulturális kérdésekben megkerülhetetlen voltát jelzi, hogy 1937-ben a Pécsi Egyetemen 

működő Faluhelyi Ferenc-féle Kisebbségkutató Intézet is felvette vele kapcsolatot és 

egyeztetett vele. 

 

                                                           
590 OSZK, fond 158, 21. doboz/2. mappa, Sziklay Ferenc levele Schubert Tódornak, 1937. július 8. 
591 OSZK, fond X. Szüllő Géza, X/8. Aide-memoireok, jelentések, feljegyzések 6. 
592 MNL, OL K64, 48. cs., 219/res. 1937, Magyar Királyi Konzulátus, Pozsony, Politikai helyzetjelentés a 

Felvidékről. Készítette: Pozsony, 1937. március 31. Petravich s.k. m.kir.konzul, 31.  
593 PMH, 1937. március 28. 8. Határkövet jelent a szlovenszkói magyar kultúra életében Sziklay Ferenc 

tizenötéves működési jubileuma 
594 OSZK, K, fond 158, 7. doboz, Sziklay Ferenc levélfogalmazvány Darvas Jánosnak, Kassa, 1937. március 16. 
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Sziklay 1938. április 1-jén hat hónapra fölmondott referensi állásából egészségügyi okokra 

hivatkozva.595 1938 közepén pedig Köves Illés, a Kassai Újság tulajdonosa fölajánlott neki 

egy állandó heti rovatot, cikkenként 100 korona honoráriummal. Ezt azonban valószínűleg 

nem fogadta el, mert ahogy Lükő Gézának (PMH) szóló levelében írta, erkölcsi 

összeférhetetlenségnek tartotta, hogy más lapnak, s főleg a PMH egyik konkurensének legyen 

a munkatársa csak azért mert anyagi nehézségekbe került. „Téli betegségem alatt az irodám 

likvidálása s az én fölmentésem volt az elvben elhatározott dolog, egyrészt mert teljesen 

kétséges volt a munkaképességem teljes helyreállásra, őszintén megvallva ma is az!, másrészt, 

mert a mai viszonyok közt, melyeket Neked igazán nem kell megvilágítanom, még teljesen 

egészség mellett sem lenne biztosítva számomra az a munkakör, melynek betöltésére 

vállalkoztam.”596 

Végül Sziklay 1938. szeptember 10-én egy pozsonyi megbeszélésen azt a feladatot kapta 

Esterházy Jánostól és Révay István politikusoktól, hogy december 31-ig, tehát év végéig 

likvidálnia kell az általa vezetett kassai irodát,597 feltehetően azért, mert a várható politikai 

fordulat miatt nem lesz szükség rá. A Kultúrreferátus utolsó ellátmányát 1938 októbere elején, 

                                                           
595 OSZK, K, fond 158, 7. doboz, Sziklay Ferenc levélfogalmazványa Lükő Gézának, Kassa, 1938. szeptember 

2. 
596 OSZK, K, fond 158, 7. doboz Sziklay Ferenc levélfogalmazványa Lükő Gézának, Kassa, 1938. szeptember 2. 
597 OSZK, K, fond 158, 26. doboz/1. mappa, Sziklay Ferenc levele Pataky Tibor államtitkárnak, Kassa, 1939. 

január 5. 
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két részletben kapta meg,598 az 1938-as államfordulatot követően pedig a berendezkedő 

anyaországi rendszertől mintegy két évtizedes kisebbségi munkája elismerését várta. 

 

2.1. A referensi hálózat 

A Kassáról vezetett Kultúrreferátus megnyitását követően szembetalálta magát azzal a 

problémával, hogy Csehszlovákiában a földrajzi adottságok következtében lehetetlen a 

magyarok által lakott területet egy az egész kisebbség által elfogadható új központ irányítása 

alá vonni. „A csorbai vízválasztó szellemi vízválasztó is, s még sok időbe telik, amíg a 

pozsonyi központ köré csoportosuló nyugati rész s a Kassához húzó keleti rész írótársadalmát 

és közönségét közös nevezőre lehet hozni” – írta egy helyen.599 Ennek az lett a 

következménye, hogy regionális centrumok alakultak ki: ilyen volt Kassa, ahol Sziklay 

irodája működött, Prága, ahol többek között a magyar képviselők klubja és a sajtóiroda 

székelt, Pozsony az OKP központjával vagy Komárom, ahol a legjelentősebb magyar 

kulturális szervezet, a Szlovenszkói Magyar Kultúregylet is székelt. 

Sziklay levelezése alapján megállapítható, hogy legalább 200 személlyel, kisebbségi 

egyesülettel, pártirodával, könyvkiadóval, szerkesztőséggel vagy magánszeméllyel tartott 

folyamatosan kapcsolatot a kultúrreferensi munkakör keretén belül. A levelezések többségét 

Csehszlovákián belül bonyolította le. Levelezőpartnerei nagyrészt a magyar pártok képviselői, 

illetve a pártok holdudvarához kötődő értelmiségiek voltak, de beosztása miatt akárki 

megkereshette kulturális jellegű kérdéseivel. A magyar iskolákra vonatkozó adatgyűjtése 

folyamatos egyeztetést igényelt, ezért feltételezem, hogy többtucat iskola igazgatójával váltott 

levelet, nemcsak azzal a néhánnyal, amely a hagyatékban fennmaradt. Kapcsolatainak nagy 

része teljesen új keletű volt, több íróval, politikussal ismeretlenül kezdte meg 

együttműködését és volt úgy, hogy évek is elteltek, míg a személyes találkozás létrejött. 

Az alábbi táblázatban Sziklay levelezőpartnerei közül annak a több mint száz személynek, 

egyesületnek a nevét közlöm (a forrásban szereplő formájukban), akiknek és amelyeknek a 

tevékenysége a két világháború között a csehszlovákiai magyar művelődés- vagy 

politikatörténet szempontjából jelentősnek tekinthető. Külön kiemeltem azokat a 

levelezőpartnereket, akiktől több mint 50 levél maradt fenn a Sziklay-hagyatékban. Nem 

tüntettem fel azonban az 1938–1943 közötti levelek szerzőit, ezek közül kiemelkedik a 

Kemény Gáborral folytatott levelezés. 1938 után volt referensi kapcsolatrendszere amúgy is 

                                                           
598 OSZK, K, fond 158, 26. doboz/1. mappa, Sziklay Ferenc levele Pataky Tibor államtitkárnak, Kassa, 1939. 

január 5. 
599 OSZK, K, fond 158, 7. doboz, Sziklay Ferenc: A felvidéki magyar irodalom fejlődése az elszakítás óta. 

Kassa, 1925. december hó. 
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látványosan beszűkült, korábbi „kisebbségi közösségi hálója” mindössze néhány személyre 

korlátozódott: a kassai és budapesti kapcsolatai mellett főleg a komáromi Szombathy 

Viktorral, a lévai Schubert Tódorral és az ungvári Rácz Pállal tartotta 1938 után is a 

kapcsolatot, illetve kisebb mértékben még barátjával, Esterházy Jánossal is levelezett. 

Mindezt a jövőben érdemes volna Sziklay 13 évig vezetett vendégkönyvével is összevetni.600 

 

Aixinger László (Pozsony, Toldy Kör) Kuthy Sándor (Debrecen) 

Alapy Gyula (Komárom) Lelley Jenő (Nyitra) 

Baranyai József, (a Komáromi Lapok és a 

Barázda szerkesztője) 

Losonci Magyar Akadémikusok Egyesülete 

Beke Lajos, (Pozsony, OKP) Lükő Géza (Prága) 

Bíró Lucián (több helyről) Madame Sans-Gêne /Szkalos Emilné/ 

(Rozsnyó) 

Both Tamás, eperjesi Széchenyi Kör Magyar Akadémikusok Köre, Prága 

Dallos István (Nyitra) MAKK Brünn 

Darkó István (Nyitra) Mécs László (több helyről) 

Darvas János (Prágai Magyar Hírlap) Mihalik Dezső (Rimaszombat) 

Dobránszky Endre (Eperjes) Mrenna József (Érsekújvár) 

Dobránszky János (Eperjes) Noszkay Ödön (Érsekújvár) 

Dormándi László (Pantheon Irodalmi Intézet, 

Budapest) 
Orbán Gábor (Masaryk Akadémia) 

Dortsák Lajos (Losonc) Ölvedi László (Érsekújvár) 

Éder Elza (Kassa) Palkovich Viktor (Gúta) 

Egri Viktor (Nagyszombat) Péchy Gáspárné Bartóky Mária 

(Torna/Pozsony) 

Esterházy János (Pozsony/Nyitra) Petrogalli Oszkár (Besztercebánya) 

Esterházy Lujza (Nyitraújlak) Pfeiffer Miklós (Kassa) 

Fábry Viktor (Eperjes) Rácz Pál (Ungvár) 

Fábry Zoltán (Rozsnyó/Stósz) Rády Elemér (Kassa) 

Faluhelyi Ferenc (Pécs) Reinel János (Pozsony) 

Faragó Ödön (Kassa) Révay István (Kassa) 

Flachbart Ernő (Központi Iroda) Sándor Dezső (Érsekújvár) 

Fleischmann Gyula (Kassa) Sárosi Árpád (Kassa, Szlovenszkói Magyar 

Írók Szövetsége) 

Fedor Miklós (Lőcse) Schalkház Lipót (Eperjes) 

Forgách Géza (Központi Iroda, Prágai Magyar 

Hírlap) 

Schalkház Sára (Komárom) 

Fülöp Zsigmond (Komárom) Scherer Lajos (Losonc) 

Gömöry János (Kassa) Schöphlin Géza (Eperjes) 

Guttmann Antal (Brünn, Corvinia) Schubert Tódor (Léva) 

Gwerk Ödön (Selmecbánya) Sebesi Ernő (Eperjes) 

Győry Dezső (Prágai Magyar Hírlap) Somos Elemér (Prága) 

Haba Ferenc (Beregszász) Staud Gábor (Nyitra) 

Hajnóczy József (Lőcse) Szent-Ivány József (Beje) 

Halász-Hradil Elemér (Kassa/Trieszt) Szepessi Miksa (Kassai Napló) 

Harmos Károly (Komárom, JESZO elnöke) Szeredai-Grúber Károly (Pozsony) 

Hercz Ignác (Kassa) Szerényi Ferdinánd (Masaryk Akadémia) 

Hokky Károly (Nagyszőllős) Szilárd Marcell (Pozsony) 

                                                           
600 A vendégköny Sziklay Ferenc leszármazottjainak birtokában van. Lásd. Koudela Pál: A kassai... i.m. 135. 
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Ijjász Gyula (Podkarpatszka Ruszi 

Kultúregyesület) 

Szilassy Béla (Központi Iroda) 

Jablonczy László (Prága) Szombathy Viktor (Komárom) 

Jabloniczky János (Pozsony) Szüllő Géza (Bácsfa) 

Jankovics Marcell (Pozsony) Szvatkó Pál (Prága) 

Janson Jenő (Pozsony) Takács Menyhért 

Jarnó József (Kassa) Tamás Lajos (Pozsony, Magyar Néplap) 

Jaross Andor Tárczy Károly (Munkács) 

Jaross Gyula (Ungvár, Kisgazdapárt) Tarján Ödön (Losonc) 

Jaczkó Olga (Ungvár) Tárkány Kálmán (Országos Gazdapárt 

rozsnyói titkársága) 

Jurán Vidor (Vadász, Szepesbéla) Tichy Kálmán (Rozsnyó) 

Kalix Jenő (Prága) Tost László (Kassa) 

Kalos Ernő (Rimaszombat) Törköly József (Rimaszombat) 

Kárpátaljai Magyar Akadémikusok Szövetsége 

(Ungvár) 

Tvaroska Mihály (Beregszász) 

Kelembér Sándor Vájlok Sándor (Pozsony) 

Kolos Ernő (Magyar Újság, Pozsony) Vécsey Zoltán (Kassa) 

Komáromi János (Budapest) Vozáry Aladár (Munkács) 

Kőszeghy Elemér (Lőcse) Wallentinyi Dezsőné (Tátraszéplak) 

Krammer Jenő (Pozsony) Wallentinyi Samu (Eperjes) 

Krendl Gusztáv (Pozsony)  

 

3. Gömöry János és Sziklay Ferenc egyesületi háttere 

A városi egyesületek 19. században történő fokozatos elterjedése szorosan összefüggött a 

tömegesség kialakulásával, valamint a társadalom szerkezetének, benne a kisközösségek 

szerepének átalakulásával. Az egyesületek nemcsak a mai értelemben vett civil társadalom 

eredetének tekinthetők, hanem fontos támpontot jelentenek egy adott közösség kulturális 

kifejeződésének, közösségi identitásának a megértéséhez is. Az egyesületekre szokás a 

polgári társadalom ideális politikai formájaként, a köztársaság mikromodelljeként is 

tekinteni.601 

Noha a társadalomtörténeti kutatások eddig kevésbé érintették a kassai és eperjesi magyar, sőt 

a szlovák, német, zsidó és egyéb egyesületek tevékenységét sem, maga az egyesületkutatás 

népszerű témája több, a két világháború közötti korszakkal foglalkozó szlovák és magyar 

nyelvű munkának.602 Ebben a fejezetben a Gömöry János és Sziklay Ferenc tevékenysége 

számára keretet biztosító egyesületi hátteret kísérlem meg felvázolni. Erre egyrészt azért van 

szükség, mert a különféle egyletek, egyesületek és társaságok mindkettejük számára magától 

                                                           
601 Tóth Árpád: Önszerveződő polgárok. A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban. Budapest, 

L’Harmattan Kiadó, 2005. 8–39. 
602 Lásd többek között Mannová, Elena: "... de most már jó szlovák." A nemzeti identitás variációi két dél-

szlovákiai kisváros egyesületi életében, 1918–1938. 95. Régió, 2000/4. 93–103.; Škulecová, Ivana: Slovenské 

spolky... i.m; Gayer Veronika: Zsidó egyesületek Kassán a két világháború között. In: 

http://www.hebraisztika.hu/attachments/00000453.pdf  (Letöltve: 2014. október 3.); Eperjesről nincsenek 

hasonló, összefoglaló jellegű, két világháború közötti korszakra vonatkozó feldolgozások. 
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értetődő közösségszervező formát jelentettek 1918 előtt, sőt ezeknek a kereteknek egy rész 

szinte változatlan formában fennmaradt a kisebbségi időszakban is. Másrészt ezzel 

párhuzamosan megjelentek az új, országos kisebbségi szervezetek is, amelyek a megváltozott 

helyzetre reagálva fogalmazzák meg célkitűzéseiket, részben mintának tekintve a németek, 

adott esetben a szlovákok és csehek hasonló szerveződéseit. 

Az egyesületek korának is nevezett két világháború közötti időszakban603 részben az 

egyesületek képviselték a nyilvánosság új struktúráját.604 1918 és 1938 között Szlovenszkó 

városaiban több tíz, a két legnagyobb városban, Pozsonyban és Kassán több száz egyesület 

működött egymás mellett. A 20. század első harmadában a városi egyesületek rohamos 

növekedésének lehetünk tanú. Míg az 1896-os Millenniumra megjelent Sziklay János- és 

Borovszky Samu-féle Abaúj vármegye-monográfiában 62 kassai egyesület került 

megemlítésre,605 1937 végére már 300 körül mozgott a csehszlovák rendőrség által is összeírt 

társaságok, szervezetek és egyletek száma.606 

Az 1918–1919-es államfordulat után átmenetileg felfüggesztésre került az egyesületi jog. A 

Szlovákiai Teljhatalmú Minisztérium 1921. április végéig kötelezte a régi egyesületeket, hogy 

módosítsák alapszabályaikat az új helyzetnek megfelelően,607 melyhez az érvényben maradt 

magyar egyesületi jog jelentette az alapot.608 Ennek nyomán a már korábban létező 

egyesületek nagy része is újraindulhatott, feltéve, ha rendelkezett 1918 előtti társadalmi 

bázisával és a működéshez szükséges anyagi tőkével. 

Szlovenszkó városaiban egyszerre voltak jelen a reformkorra visszanyúló magyar, a 

szlovákság, a cseh hivatalnokréteg, vagy ezek közös „csehszlovák” és egyéb etnikumok 1918 

után megalakult, újdonsült szervezetei, összesen körülbelül 16 000.609 Ezzel párhuzamosan a 

városi zsidóságot is egyre inkább jellemezte az etnikai-vallási alapon történő 

egyesületalapítás, így jöttek létre a korban a zsidóság önálló társadalmi, szórakoztató és 

sportegyesületei, valamint a cionista szerveződések. 

                                                           
603 Dudeková, Gabriela:  Dobrovoľné združovanie na Slovensku v minulosti. In: 

http://www.dejiny.sk/eknihy/gd.htm (Letöltve: 2014. március 4.) 
604 Mannová, Elena: "... de most már ... i.m. 95. 
605 Sziklay János – Borovszky Samu: Abauj-Torna Vármegye és Kassa. „Apollo“ irodalmi és nyomdai 

részvénytár-saság, Budapest, 1896. In: http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0001/23.html (Letöltve: 2014. 

november 10.) 
606 ŠA KE, PR, 13. doboz, Soznam spolkov právne jestvujúcich v obvode policajného riaditeľstva v Košiciach v 

roku 1937.; A kassai 1934-es címtár 235 egyesületet írt össze. In: Adresár Košice Prešov Michalovce 1934. 

»Slovenského východu« v Košiciach. Tlačou Štátnej kníhtačiarne v Košiciach. 65–68. 
607 Sziklay Ferenc: Kulturális szervezkedésünk... i.m. 94. 
608 A B. ü. M. 1934/1873, 773/1874, 1508/1875 és 122.000/1906. sz. körrendeleteinek érvényességét az új 

államhatalom meghagyta. In: Sziklay Ferenc: Kulturális szervezkedésünk... i.m. 95.; 1875. évi 1508. számú 

magyar belügyminisztériumi rendelet alapján az egyesületekben tiltott volt a politikai tevékenység végzése. 
609 Mannová, Elena: Spolky a ich miesto v živote spoločnosti na Slovensku v 19. stor. Stav a problémy výskumu. 

15. Historický časopis, 1990/1. 15–27.  

http://www.dejiny.sk/eknihy/gd.htm
http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0001/23.html
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Míg 1918 előtt Eperjes és Kassa egyesületi élete szinte teljes mértékben magyar vagy 

legalábbis magyar dominanciájú volt,610 addig az új államban a különféle társaságok már 

leképezték e városok lakosságának etnikai sokszínűségét. Ehhez ugyanakkor hozzá kell tenni, 

hogy az egyesületek egy nagyobb hányadánál csak kisebb-nagyobb fenntartásokkal lehet 

megállapítani valamiféle etnikai jelleget elnevezésük, hivatalos nyelvük vagy a helyi sajtóban 

megjelent híradások alapján.611 A kassai egyesületeknek mintegy harmada eleve valamilyen 

hivatásrendi- vagy szakszervezetként lett bejegyezve, amely egy adott munkakörben dolgozók 

vagy a nemzetiségileg heterogén munkásság érdekvédelmét képviselte.612 Az eperjesieknek 

szintén egyharmadát sorolta a rendőrség a szak-, diák- illetve sportegyesület kategóriába.613 

Mindemellett az országos szervezetek hálózatának fokozatos kiépülése is megfigyelhető. 

Szintén Kassán az egyesületeknek több mint 40%-a valamely országos hatáskörű egyesület 

fiókjaként szorosan kötődött Pozsonyhoz vagy Prágához,614 s a szlovákiai városokban ezek 

jelentették a valódi újdonságot, hiszen korábban sem Eperjesen, sem Kassán nem létezett 

Matica slovenská, Slovenská liga, Slovenský národný klub vagy Živena, miközben egy részük 

már több évtizedes múltra tekintett vissza Szlovákia egyéb területén, például 

Turócszentmártonban (mai neve: Martin). Ennek megfelelően a magyar kisebbség is 

kialakította egész országra kiterjedő, új szervezeteit. Ilyen volt például a Szlovenszkói 

Magyar Kultúregylet vagy a Csehszlovákiai Magyar Atlétikai Szövetség. 

A városok etnikai sokszínűsége és az egyesületek szerteágazó működési típusai miatt joggal 

merül fel a kérdés, hogy egyáltalán meg lehet-e pontosan határozni, mi számított magyar 

egyesületnek ebben a korban? Véleményem szerint három szempontot érdemes figyelembe 

venni: az egyesületek nyelvhasználatának, tagságuk összetételének és nem utolsó sorban 

deklarált céljainak a kérdését. Mindazonáltal azt az egyesületekkel kapcsolatos közhelyet is 

érdemes hangsúlyozni, hogy a kor átlagpolgára nem kizárólagosan a nemzeti identitása 

alapján vett részt egy turista-, sport- vagy akármely más egyesület tevékenységében. 

A nyelvhasználat jó kiindulópontot jelent egy városi társadalom kulturális fogyasztásának és 

szokásainak megértéséhez, gyakran azonban nem következtethetünk belőle egy adott 

                                                           
610 Dzurikaniková, Nikoleta: Spolkový život v Košiciach na prelome 19. a 20. storočia Pramenná báza 

a metodologické východiská výskumu. In: Bóna László – Hajdú Anikó (Szerk.): Nemzet és kisebbség. 

Társadalomtörténeti változások a XIX – XX. században. Národ a menšina. Sociálne zmeny v XIX – XX. storočí. 

Komárno – Komárom, TéKa, 2014. 149–160.; Kassához lásd. Škulecová, Ivana: Slovenské spolky... i.m 
611 Ahogy azt Elena Mannová is megjegyezte a losonci és komáromi egyesületekről szóló tanulmányában. In: 

Mannová, Elena: "... de most már ... i.m. 96. 
612 ŠA KE, fond PR, 13. doboz, Soznam spolkov právne jestvujúcich v obvode policajného riaditeľstva v 

Košiciach v roku 1937. 
613 Innen kiszámolva: ŠA PO, PK, 1.doboz. Index spolkov. 
614 Ezt az arány az alábbi rendőrségi listából számítottam ki. In: ŠA KE, PR, 13. doboz, Soznam spolkov právne 

jestvujúcich v obvode policajného riaditeľstva v Košiciach v roku 1937. 
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közösség etnikai identitására, ezért nem feltétlenül jó támpont az egyesületek nemzeti 

besorolásához. Számtalan zsidó egyesület tüntette fel ugyanis hivatalos nyelveként a magyart, 

sőt többségükben ezt a nyelvet beszélték a leggyakrabban, mégsem sorolná senki a Chevra 

Kadisákat vagy a cionista egyesületeket a magyar egyesületek közé.615 Nehezebb a történész 

dolga olyan szerveződésekkel, mint például a Kassai Turisták Köre, amely egy PMH-ban 

megjelent cikkben kiállt a magyar anyanyelv szabad használata mellett (az egyesületen 

belül),616 vezetője Móricz József pedig magyar nyelven adta ki Kassa-útikönyveit,617 mégsem 

deklarált céljaiban valamiféle magyar közösségépítő vagy identitásmegőrző szándékot. 

Ami a tagság etnikai összetételét illeti, erre vonatkozó adat ugyan nem áll rendelkezésre 

minden egyes szervezet esetében, de a fennmaradt forrásokból kiderül, hogy a csehszlovákiai 

magyar értelmiség számtalan olyan országos és helyi szervezetben volt jelen, amely 

valamelyik szakmai csoport vagy felekezet kollektív érdekeit képviselte. Ilyen volt például a 

hivatalosan szlovák nyelven működő Szlovenszkói Ügyvédek Szövetsége,618 melynek az 

eperjesi Kissóczy József vagy Toperczer Géza ügyvéd is a tagja volt, vagy a Szlovenszkói 

Központi Karitasz,619 melynek eperjesi csoportját az OKP-s Záborovszky Béla irányította.620 

A magyar tagok jelenléte ellenére tehát nyilvánvalóan egyik sem számított a korban magyar 

egyesületnek, mégsem hagyhatjuk őket figyelmen kívül a magyar értelmiség önszerveződését 

vizsgálva. 

A tagság összetétel kapcsán továbbá érdemes a magyar személyeket tartalmazó tagnévsorokat 

összevetni az adott egyesület deklarált céljaival is. Az egyesületek nagy részének a két 

világháború között már egyáltalán nem volt olyan politikai súlya, mint egykor a reformkori 

úri kaszinóknak. Helyette egyre hangsúlyosabbá vált a szakosodás, egy-egy mesterség, 

szakma egyesületi keretekben való érdekképviselete. S ha éppenséggel magyar személyiség 

került ezeknek az élére, az inkább az illető helyi társadalmon belüli megbecsültségét és 

központi szerepét, nem pedig magának az egyesületnek a nemzetiségi jellegét jelezte. Így 

                                                           
615 Ugyanezt a kérdést boncolgatja Bárdi Nándor magáról a kisebbségi közösségek körülhatárolásával 

kapcsolatban. In: Bárdi Nándor: Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság 

kapcsolattörténete. Problémakatalógus. Pozsony, Kalligram Könyvkiadó, 2004. 41. 
616 PMH, 1921. július 5. 8. Hungaricus Viator: Vissza a természethez… – legalábbis 48 órára. Kedélyes 

kirándulás a Kassai Turisták Körével 
617 Móricz József: Kassa város turista kalauza. Košice, A Karpathenverein Kassai osztálya, 1927. Móricz József 

(Szerk.): Kassa szab. kir. város turistakalauza. Kassa, Atheneum Kiadó, 1939. A két világháború között Kassa 

környékének természeti szépségeiről is kiadott egy sorozatot. 
618 A Szlovenszkói Ügyvédek Szövetségének alapszabályai. Bratislava, Angermayer, 1924. 2.. 
619 A karitasz: A Szlovenszkói Központi Karitasz rövid ismertetése. Bratislava-Pozsony, Concordia Nyomda, 

1927. 
620 Spányi Artúr (Szerk.): Adresár mesta Prešove a prešovského okresu. Prešov város és a prešovi járás címtára. 

Prešov, Minerva Nyomda, 1931. 294. 
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lehetett például Blanár Béla az 1872-ben alakult Kassai Tűzoltóegyesületnek az elnöke,621 

amely minden bizonnyal nemcsak magyar tűzoltókat tömörített. De hasonlóképpen került az 

agrárkérdésekben jártas sárosi Bujanovics Gyula az egyébként Kassán bejegyzett egyesület, a 

Kelet-szlovenszkói Birtokosok és Bérlők Egyesületének (Spolok statkárov a nájomníkov na 

východnom Slovensku) élére, amely az országrész földbirtokosainak és bérlőinek érdekeit 

képviselte, etnikai hovatartozástól függetlenül.622 Erre természetesen számtalan példát lehetne 

még felhozni. Flórián Károly elnöke volt a több mint száz tagú eperjesi Kuglizó 

Társaskörnek,623 az eperjesi Caritas nevű szabadkőműves páholynak  és a Karpathen Verein 

eperjesi osztályának is. Ezek az egyesületek értelemszerűen nem tekinthetőek magyarnak, bár 

valószínűleg magyarok is részt vettek a tevékenységükben. Az inkább szimbolikus 

jelentőséggel járó és reprezentációs feladatokat ellátó elnöki tisztség ebben az esetben is 

inkább Flórián helyi elismertségének szólt, mint annak, hogy a magyarok mindenütt jelen 

lettek volna Eperjesen. 

A Karpathen Verein 1905-ben alakult eperjesi osztálya mint önálló egyesület egyébként is 

német nyelvűként jegyezte be magát,624 bár ebben Flórián már korábban aktívan jelen volt és 

az egyesület levelezésének nagy részét is felváltva német és magyar nyelven folytatta. Sőt, 

1925-ben magyar nyelven készítette el éves jelentését.625 

A szakmai alapon szerveződő, egy-egy foglalkozási csoport képviseletét biztosító egyleteken, 

társaságokon belül persze gyakran volt felfedezhető valamiféle etnikai alapon való tagozódás 

is. Saját, országos egyesülete volt például a csehszlovákiai magyar újságíróknak, 

(Csehszlovákiai Magyar Újságírók Szindikátusa), és a kassai magyar orvosok is önálló 

szervezetbe tömörültek (Sväz lekárov Maďarskej národnosti v Košiciach). Ők tehát 

mindhárom szempont alapján – nyelvhasználat, tagság, deklarált célok – beilleszthetőek a 

magyar egyesület kategóriába. Ezenkívül tipikusan etnikai alapon jött létre a sportegyesületek 

többsége is.  

Deklarált céljaik, a korabeli sajtóban történő megnyilatkozások, maguknak az egyesületek a 

saját önmeghatározása, esetleg visszaemlékezések alapján jóval egyszerűbbnek tűnik az 

egyesületek magyar jellegére következtetni. Főleg ha abból indulunk ki, hogy az 

alapszabályokban lefektetett célokat az egyesületbe belépő tagok is ismerték. Ezért nevezhető 

például minden további nélkül magyar egyesületnek a kassai Kazinczy Társaság, hiszen 

                                                           
621 PMH, 1930. április 29. 6. A kassai tűzóltóegyesület közgyűlése 
622 PMH, 1933. február 5.15. Bujanovics Gyula a szlovenszkói mezőgazdasági súlyos bajairól 
623 ŠA PO, PK, 1.doboz. Index spolkov, Čislo spolku 99. 
624 Uo. Čislo spolku 67. 
625 ŠA PO, fond Karpathen Verein, 2. doboz, leltári szám 7, A Karpathen-Verein prešovi (eperjesi) osztályának 

1925-iki évi ténykedéséről.  



126 
 

alapszabályaiban a magyar irodalom, művészet és tudomány ápolását jelölte meg 

legfontosabb céljaként,626 hivatalos nyelve a magyar volt és a róla fennmaradt források is azt 

bizonyítják, hogy nagyrészt a kassai magyar középosztály tagjaiból szerveződött.627 

Eperjes korabeli egyesületi életének feltérképezéséhez jó kiindulópontot jelent az Eperjesi 

Rendőrkomisszariátus, melynek éves jelentése szerint 1926-ban összesen 83 egyesület 

működött a városban, s ezek közül 24-ben használták hivatalosan a magyar nyelvet.628 A 

táblázat ugyanakkor nem tüntette fel azokat az egyesületeket, amelyek más iratban 

háromnyelvűként szerepeltek, ilyen volt például az eperjesi Zsidó Nőegylet vagy az Eperjesi 

Társadalmi Egylet.629 

 

 

 

A szlovák–német nyelvű egyesületek itt általában a zsidóság szervezetei közül kerültek ki: 

ilyen volt például a Hasomér sportegyesület vagy a Chevra Kadisa Szentegylet.630 

Ugyanakkor a Makabi zsidó egyesület és a Prešovi Törekvés Munkás Sportegylet például 

szlovák–magyar nyelvű volt.631 Az egyesületek nyelvhasználati stratégiái is sokrétűek voltak. 

                                                           
626 OSZK, K, fond 158, 25. doboz, Kivonat a Kazinczy Társaság 1923. október 8-án kelt 11951/V.sz alatt 

jóváhagyott alapszabályaiból. 
627 Ennek az egyesületnek a bemutatására egy későbbi fejezetben részletesen kitérek. 
628 ŠA KE, fond KŽ, 263.doboz, leltári szám 17, Správy činnosti jednotlivých okresných úradov za rok 1926. 

Prehľad činnosti policajného komisárstva v Prešove v roku 1926. 1. 
629 ŠA PO, PK, 1.doboz, Index spolkov, Čislo spolku 124, 100. 
630 Uo. Čislo spolku 58, 88. 
631 Uo. Čislo spolku 57 és Čislo spolku 51. 
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A Rendőrkomisszariátus fondjában található egyesületi index az 1929 és 1930 körüli 

egyesületi állapotokat tükrözi.632 Ebben 100-nál több bejegyzett eperjesi egyesület neve 

szerepel, pontos számot azonban nem lehet megadni, mert néhányuk át lett húzva, vagyis 

időközben megszűnt, esetleg nem kapott hivatalos működési engedélyt. Az 1934-es eperjesi 

címjegyzék például 103 egyesületet sorol fel.633  

A fenti logika alapján elsőre összesen három eperjesi magyar egyesület képe rajzolódik ki a 

hivatali forrásokból, bár a rendőrség fenti táblázata csak kettőt jelöl meg kizárólag magyar 

nyelvűként. A kis létszámú Kassai és Környékbeli Magyar Főiskolások Egyesülete (Spolok 

košických a okolných Maďarských. výsokoškolákov), melyet Majtényi Árpád és Flórián 

Magda vezetett,634 az 1925-ig működő eperjesi Széchenyi Kör,635 valamint az 1918 után 

létrejött országos kisebbségi szervezet, a Szlovenszkói Magyar Kultúregylet Szepesházy 

Bertalan vezette helyi fiókja. 

Ennél természetesen jóval több szervezetben voltak jelen a helyi magyarok, sőt jónéhány 

egyértelműen az eperjesi magyar politikai és kulturális elit vezetése alatt állt. Csak 

valószínűsíthető, hogy a Ghillányi Imre és az OKP-s Szepesházy Bertalan, később pedig 

Kissóczy József által vezetett Eperjesi Torna- és Vívóegyletben,636 illetve a Kuglizó 

Társaskörben inkább az idősebb generációhoz tartozó magyarok vettek részt.637 

Mindenesetre egyértelműen a dolgozatban vizsgált magyar elit vezetése alá tartozott négy 

felekezeti és két világi egyesület. Gömöry János is említette visszaemlékezéseiben az 1895-

ben alapított Eperjesi Evangélikus Diakonissza Nőegyletet, amely az Eperjesi Ágostai 

Hitvallású Evangélikus Magyar–Német Egyházközség felügyelete alatt állt és nagyrészt 

jótékonysággal foglalkozott. Pecsétjén a „Mindenkivel jót tegyünk“ jelige állt, melyet 

alapszabályaiban is kiemelt.638 Gömöry néhány jegyzete arra utal, hogy az 1918 utáni 

alapszabályok lefektetésében maga is részt vett.639 A nőegyesületnek hivatalosan 140 tagja 

volt a két világháború között.640 

                                                           
632 ŠA PO, PK, 1.doboz, Index spolkov. 
633 Adresár Košice Prešov Michalovce 1934. »Slovenského východu« v Košiciach. Tlačou Štátnej kníhtlačiarne 

v Košiciach. 114–115. 
634 ŠA PO, PK, 1.doboz. Index spolkov, Čislo spolku 33. 
635 ŠA PO, fond Prešovský Széchenyiho Spolok, leltári szám 46, A Széchenyi köri Könyvtára, Művek szerinti 

betűsoros jegyzéke, Fölvetett az 1925. évben.  
636 ŠA PO, pôbočka Prešov, fond Spolky 1868–1949, Prešovský telovychovný a sermovský spolok v Prešove 

(PTVE) 1928–1931. Kissóczy József 1934 és 1938 között volt az elnöke. 
637 ŠA PO, PK, 1.doboz. Index spolkov, Čislo spolku 99. 
638 Az eperjesi Ev. Diakonissa Nőegyesület alapszabályai. Prešov, Kósch Árpád Könyvnyomdája, 1928. In: EOL 

Gömöry János hagyatéka, Gömöry, 15. doboz. 
639 EOL, Gömöry János hagyatéka, 15. doboz,  Az eperjesi Ev. Diakonissa Nőegyesület alapszabályai. Prešov, 

Kósch Árpád Könyvnyomdája, 1928. Továbbá Gömöry János jegyzetei az alapszabályok módosításáról. 
640 ŠA PO, PK, 1.doboz. Index spolkov, Čislo spolku 123. 
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Szintén a helyi magyar evangélikusok szervezték meg a Pozsonyban bejegyzett Evangélikus 

Ifjúsági Egyesület helyi fiókját Maléter István elnökletével és Fábry Viktor alelnökletével, 

amelyben 150-en tömörültek.641 

Ezekkel szemben a keresztényszocialista párthoz tartozó emberek irányítása alatt állt 

az eperjesi Katolikus Legényegyesület (1890), melyet az OKP-s Záborovszky Béla 

irányított,642 valamint a Mária Kongregáció is. 1932-ben a helyi OKP támogatási kérelme 

kapcsán az eperjesi Rendőrkommisszariátus vezetője egy főjegyzőnek írt levelében 

nyomatékosította, hogy az itteni Katolikus Legényegyesület és a Keresztényszocialista Párt 

Leányklubja illegális szervezetek, s ezért tevékenységük 1932 májusában meg lett szüntetve. 

Továbbá elnökeik a szintén keresztényszocialista Vojtech Škripecký (Skripeczky Béla)643 és 

Eugenia Nováková ellen szabálysértési eljárást indított az eperjesi Rendőrkommisszariátus.644 

A legényegyesület tehát 1932-ig mindenképpen működött, sőt az OKP-nek egy leányklubja is 

volt, amely az ezt megelőző években rendszeresen kapott támogatást az eperjesi járási 

hivataltól szegény gyermekek étkeztetésére.645 

Szintén a helyi magyar katolikus közélet személyiségei (a Kissóczy és a Mészáros családból) 

vezették a 16. századi hagyományokra visszanyúló Mária Kongregációt, amely a laikusokat és 

az ifjúságot igyekezett bevonni a hitterjesztésbe olyan programokon keresztül, amelyek nem 

igénylik a fölszentelt papot. Az 1929 és 1930 körül még 200 taggal bíró egyesület nagy 

valószínűséggel az OKP egyik fő „háttérintézménye“ lehetett, akárcsak a Legényegyesület. 

Fő rendezvényeinek helyszíne az eperjesi OKP központi helyisége, a Rákóczi Kör volt.646 

A párt egyházi háttere ezeken az egyesületeken keresztül bontakozott ki, 

melynek programjaiba a vezetők minden bizonnyal a szlovák híveket is igyekeztek bevonni. 

Külön említést érdemel a Széchenyi Kör, mivel 1918 utáni újjászervezésének kudarca 

Gömöry János visszaemlékezésében a helyi magyarok egyik nagy veszteségtörténeteként 

jelenik meg. Több forrás ugyanakkor azt tanúsítja, hogy miután az alapszabályokat sikeresen 

módosították 1924 végén a vezetőség közgyűlést tartott Ghillányi László elnökletével, melyen 

a tagság többek között a következő évre vonatkozó terveiről is tárgyalt.647  

                                                           
641 Uo. Čislo spolku 129. 
642 Uo. Čislo spolku 132. 
643 PMH, 1938. június 4. 7. Skripeczky Bélát választották Eperjes római katolikus plébánosává 
644 ŠA PO, pôbočka Prešov, fond OÚ, 8. doboz, leltári szám 26/32. Prešov mesto-podpora kresťansko-sociálnej 

strany, 1932.IV.29. 
645 ŠA PO, pôbočka Prešov, fond OÚ, 8. doboz, leltári szám 26/32. Obecný notár pre mesto Prešov. Mesto 

Prešov subvencie právne nejestvujúcim spolkom Legény egylet a Leányegyesulet, 1929, 1930, 1931. 
646 ŠA PO, PK, 1.doboz. Index spolkov, Čislo spolku 131.; ÚV, 1925. február 22. 3. A Mária Kongregáció 

misszió szakosztályának kabaréja. 
647 EOL, Gömöry János hagyatéka, 1. doboz, Széchenyi Kör meghívója. 1924. december 14-re. 



129 
 

 

Both Tamás főtitkár révén még Sziklay Ferenc kultúrreferens is értesült arról, hogy a Kör 

újrakezdte működését 1925 elején, bár az eseményen nem tudott részt venni.648 Mindezek 

ellenére feltételezem, hogy Rosenberg Mór 1000 koronás támogatása ellenére649 a végleges 

újraindulást a társadalmi érdektelenség és nagy részben a többi „magyar” egyesülettel való 

rivalizálás akadályozhatta meg, kevésbé „az állam likvidáló haragja”,650 ahogy arról Turczel 

Lajos írt. Akadt ugyanis Eperjesen a Széchenyi Kör számára riválist jelentő, funkcióit pedig 

lefedő egyesület, az Eperjesi Társadalmi Egylet (korabeli nevén Kaszinó), amely 1847-ben 

alakult. Elnöke Bánó Dezső, alnöke pedig Dobránszky Endre volt, és a taglétszámát tekintve 

(230) a legnagyobb helyi magyar egyesületnek számított.651 Nem kizárt tehát, hogy a 

kisszámú magyar eliten belüli konfliktus vezetett végül a Széchenyi Kör megszűnéséhez és az 

„eperjesi Kaszinó-egyesület” fennmaradásához.652 Az Eperjesi Társadalmi Egyletet a 

                                                           
648 OSZK, K, fond 158, 23. doboz/1. köteg, Sziklay Ferenc levele Both Tamásnak, a Széchenyi Kör főtitkárának, 

Kassa 1925. február 9. 
649 EOL, Gömöry János hagyatéka, Emlékeim egy letűnt világról. Apóka példány. [Eredeti kézirat]. 182–183. 
650 Turczel Lajos: Magyar egyesületek az egykori Felső-Magyarországon és az első Csehszlovák 

Köztársaságban. 131. Limes 1999/1. 129–136. 
651 ŠA PO, PK, 1. doboz, Index spolkov, Čislo spolku 100, Spányi Artúr (Szerk.): Adresár mesta… i.m. 288.  
652 Az egyesület sorsát a magyar kormány még az első bécsi döntés után is figyelemmel kísérte: „1941. március 

28: A fentidézett rendeletre tisztelettel jelentem, hogy – legutóbbi információm szerint – az eperjesi Kaszinó-

egyesület ügyében tett kormány intézkedések ellen benyújtott magyar előterjesztésnek mindeddig nem volt semmi 

konkrét eredménye, bár a szlovák belügyminisztérium bíztatást adott. A jelenlegi helyzet kihasználásával 

állandóan folyik az új szlovák tagok felvétele, akik vendégeikkel együtt megjelenve elözönlik a klubhelyiséget és 

a magyarokat már jóformán teljesen kiszorították. Dr. Kuhl s.k. m.kir. követ.” In: MNL, OL, K28 Nemzetiségi és 

kisebbségi osztály, 152. csomó, 255. tétel, Csehszlovákiában, Szlovákiában élő magyarok egyesületi ügyei. 1941 
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csehszlovákiai magyar politikai elit is a város „magyar egyesületeként” tartotta számon, 

hiszen a Csehszlovákiai Magyar Társadalmi és Kultúregyesületek II. Kongresszusán például 

(1929) ez a szervezet képviselte az eperjesi magyar társadalmat.653  

Jóval nagyobb feladatot jelent a korabeli kassai egyesületek feltérképezése, annak ellenére, 

hogy ezeknek valamivel gazdagabb szakirodalma létezik, bár csupán Csala Kornélia 

népszerűsítő kiadványai foglalkoztak kifejezetten a helyi magyar szervezetekkel.654 Csala – 

noha nem árulja el milyen logika alapján – az alábbiakat sorolta a magyar egyesületek közé: 

Kassai Polgári Társaskör, a Karpaten Verein Kassai Osztálya, Kazinczy Társaság, Keresztény 

Társadalmi Kör, Kassai Zenekedvelők Dalegylete, Katolikus Legényegylet, Renaissance 

Kultúregyesület, Kassai Társaskör (Zsidó Kaszinó).655 Egy 1936-os, a PMH-ban megjelent 

cikk ezek mellett a helyi SzMKE-t, a Kassai Turista Kört és a Kassai Iparoskört is a helyi 

magyar társadalmi szervezetek között helyezte el.656  

A fenti felsorolásokból azonban a SzMKE kivételével hiányoznak az országos magyar 

egyesületek kassai fiókszervezetei, ezen belül is több sport- és szakegyesületek, Faragó Ödön 

Szlovenszkói Magyar Színpártoló Egyesületének kassai fiókja és a kassai Állami 

Reálgimnázium magyar tagozatának támogatására létrehozott alap is,657 melyek a korabeli 

csehszlovák hivatali nyilvántartás szerint mind egyesületként voltak kezelve. Akárcsak a 

kassai szabadkőműves páholyok: a zsidók Concordia páholya, a szlovákság Šafárik páholya, 

valamint a magyar szabadkőművesek Resurrexit nevű páholya,658 mely utóbbi szintén a helyi 

magyarok sajátos önszerveződési formáját jelentette. 

A Kassai Rendőrigazgatóság által 1937 végén összeállított egyesületi jegyzék alapján több 

mint 300 kassai egyesületet tudtam beazonosítani,659 bár egy 1928-ban megjelent korabeli 

brosúra mintegy 200 egyletet említ,660 akárcsak az 1925-ös városi címjegyzék,661 az 1934-es 

                                                                                                                                                                                     
Sérelmi anyag: 1941. április 7. Beadvány tárgya: Pozsonyi követség jelentése az Eperjesi Kaszinó Egylet 

szlovák kézre juttatása ellen. 
653 Jelentés a csehszlovákiai magyar társadalmi és kultúregyesületknek Kassán 1929. szept. hó 21–22-én 

megtartott II. kongresszusáról. Košice-Kassa, Atheneum. 4. In: OSZK, K, fond 158, 13. doboz. 
654 A dualizmus korabeli kassai egyesületekről lásd Dzurikaniková, Nikoleta: Spolkový život… i.m.; Csíki 

Tamás: Városiasodás és önszerveződés. egyesületek Kassán a 19. század második felében. Korall, 2014/1. 171–

193. 
655 Csala Kornélia: Kassai magyar... i.m. 9–40. 
656 PMH, 1936. április 12. 23–24. Egy szlovenszkói város magyar kultúréletének keresztmetszete 
657 ŠA KE, fond PR, 13. doboz, Soznam spolkov právne jestvujúcich v obvode policajného riaditeľstva v 

Košiciach v roku 1937. 4. 
658 A magyarról lásd: Benczúr Vilmos: A Kassa kel. . .dolg… i.m.  

 659 ŠA KE, fond PR, 13. doboz, Soznam spolkov právne jestvujúcich v obvode policajného riaditeľstva v 

Košiciach v roku 1937. 
660 Boros, Koloman: Košice stredisko východného Slovenska. 7. In: Bianchi, Gustav (Szerk.): Mesto Košice 

1932. Publikácia pre propagovanie cudzineckého ruchu a turistiky. Banska bystrica, Tlačou a nákladom 

kníhtlačiarne „Slovan”. 1932. 5–7. 
661 Adresár mesta Košice. Košice város címjegyzéke. Košice, Štátna kníhtlačiaren, 1925. 135–137. 
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ugyanakkor már több mint 230-at.662 Ezen a rendőrségi listán azonban néhány egyesület 

kétszer is szerepel, azaz tevékenységi típusa alapján több helyre is besorolta őket az iratot 

összeállító személy, ezért ez a szám a jövőben pontosításra szorul. Számításaim szerint ebből 

legalább 20 egyesület kifejezetten a helyi magyar kisebbség érdekképviseletét vagy kulturális 

igényeit helyezte előtérbe, ideszámítva a Zsidó Kaszinót is.663 Persze ennél valószínűleg jóval 

több szervezetben voltak jelen a magyarok. 

 

 

Ezek közül a Kazinczy Társaság volt az egyetlen, amely Kassáról megpróbált országos 

szervezetté fejlődni, ezért ennek egy külön alfejezetet is szánok a dolgozatban. Az 1867-ben 

alakult Kassai Polgári Társaskörről és a Kassai Zenekedvelők Dalegyletéről már a korban 

kiadtak kisebb, jubileumi egyesülettörténeteket.664 Annál kevésbé ismert a Lyra Kassai 

                                                           
662 Adresár Košice Prešov Michalovce. Košice, Tlačou Štátnej kníhtlačiarne v Košiciach, Nákladom Slovenského 

východu v Košiciach, 1934. 65–68. 
663 Kassai Katolikus Olvasókör, Katolikus Legényegylet, Kazinczy Társaság, Kassai Vadásztársaság, Kassai 

Polgári Társaskör, Kassai Társaskör (Zsidó Kaszinó), Kassai Turisták Köre, Keresztény Társadalmi Kör, 

Resurrexit páholy, Csehszlovákiai Magyar Atlétikai Szövetség kassai szervezete, Szlovenszkói Magyar 

Kultúregylet kassai csoportja, Renaissance Kultúegyesület, Lyra Dalkör, Kassai és Környékbeli Magyar 

Főiskolások Egyesülete, Csehszlovákiai Magyar Újságírók Szindikátusa (kassai fiók), Kassai Zenekedvelők 

Dalegylete, Szlovenszkói Magyar Színpártoló Egyesületének kassai fiókja, kassai Állami Reálgimnázium 

magyar tagozatának támogatására létrehozott alap, Magyar Nemzetiségű Orvosok Szövetsége (kassai fiók), 

Szlovenszkói Általános Magyar Tanítóegyesület. 
664 Köves Károly: A 400 éves Lőcsei Ház és a 63 éves Kassai Polgári Társaskör. Kassa, Atheneum, 1931.; 

Schalkház Lipót: „Dallos Kassa”: a Kassai Zenekedvelők Koszorús Dalegyletének története 1907–1942. Kassa, 

Grafika Nyomda, 1944. 
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Dalegylet, a Karpathen Verein kassai szervezetének, a Kassai Iparoskörnek vagy a helyi 

magyar sportkluboknak a története. Miközben a Katolikus Legényegylet, a Katolikus 

Olvasókör és részben a Keresztény Társadalmi Kör is OKP dominanciájú szervezetek voltak.  

A kassai magyar fiatalok Renaissance nevű kultúregyesületét Turczel Lajos aktivistának 

nevezte, melyet szerinte részben a szabadkőművesek irányítottak.665 Ez volt az az egyesület, 

amely kassai vendégszereplésre hívta Móricz Zsigmondot, és alakulásakor Sziklay Ferencet is 

választmányi taggá választotta.666 A kultúrreferens egyébként a Zsidó Kaszinóban is tartott 

rendszeresen előadásokat, bár ezeket állítólag a keresztényszocialista politikusok nem nézték 

jó szemmel.667 

Mindent összevetve a további kutatások szempontjából is azt a megközelítést tartom 

célravezetőnek, amely az egyesületek korabeli önmeghatározása alapján próbálja azok 

„közösségi identitását” meghatározni. Erre azonban – főként források hiányában – nincs 

lehetőség minden egyes esetben, mivel ez a jelleg sokszor nem az általánosságokat tartalmazó 

egyesületi szabályzatokban ragadható meg. A felsorolt példák segítségével az a következtetés 

vonható le, hogy Gömöry János és Sziklay Ferenc egyesületi hátterét elsősorban azok a városi 

egyesületek jelentették, melyeknek vezetősége többé-kevésbé azonosítható magával a 

dolgozatban vizsgált magyar elittel. Ilyen értelemben idetartozik az eperjesi Karpathen 

Verein, hiszen Gömöry barátai ennek keretében szerveztek kirándulásokat, sőt akármelyik 

katolikus egyesület, amely az OKP helyi pozícióit erősítette vagy együttműködött a Kazinczy 

Társaság-féle kezdeményezésekkel. Több ilyen régi alapítású magyar turista, sport, sakkozó, 

katolikus olvasó-, érdekvédő vagy más egyesületbe kerültek be nem magyarok feltehetően 

azért, mert Kassán végig, Eperjesen pedig legalábbis az 1920-as években még mindig a 

magyar volt a mindennapi érintkezésben a domináns társasági nyelv. Ez a nyelvhasználati 

problematika az egyesületek tevékenységével ütköztetve éppen arra világít rá, hogy a városi 

középosztály szolidaritása bizonyos helyzetekben, például egy kirándulás megszervezésekor 

vagy egy érdekes színházi előadás alkalmával képes volt felülírni és talán mérsékelni is az 

etnikai különbségekből fakadó ellentéteket. Ennek a jelenségnek a megértését többek között 

éppen az egyesületi élet feltárása segítheti. 

 

 

 

                                                           
665 Turczel Lajos: Magyar egyesületek....i.m. 134. 
666 OSZK, K, fond 158, 3. doboz, Sziklay Ferenc feljegyzése, hogy a Renaissance Kultúregyesület 1926. 

augusztus 22-én megtartott közgyűlésén választmányi tagjává választotta. 
667 Sziklay László: Egy kassai… i.m. 302. 
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4. Kisebbségi ünnepek Eperjesen és Kassán a két világháború között 

A társadalmi cselekvés szintjén nemcsak az egyesületek működtetése, hanem az ünnepek, a 

hagyományőrzés, a közösségi emlékezet fenntartása is fontos része volt a csehszlovákiai 

magyarok társadalomszerveződésének. Az ünnep a hétköznapi események 

jelentéstelenségével szemben mindig fontos üzenetet hordoz magáról az ünneplő 

közösségről, hiszen az emberek azt ünneplik, amire emlékezni akarnak.668 Az alábbiakban az 

eperjesi és a kassai magyar elit két emlékezetpolitikai stratégiájának, az ún. Caraffa-vértanúk 

1930-ban történő újratemetésének, valamint a II. Rákóczi Ferenc személyéhez köthető két 

világháború közötti kassai megemlékezések és emléktábla-avatások szimbolikus 

jelentéstartalmait igyekszem körüljárni. 

Csehszlovákiában a magyar nemzeti ünnepekről nem lehetett megemlékezni. Első számú 

állami ünneppé október 28-a, a csehszlovák állam megalakulásának napja, illetve főként 

március 7-e, Tomáš Garrigue Masaryk, Csehszlovákia 1918 és 1935 közötti köztársasági 

elnökének születésnapja vált. Ebből kifolyólag a magyar kisebbség saját országos és városi 

ünnepségei, az egyházi ünnepeken túl, nagyrészt magyar írók (például Csokonai Vitéz 

Mihály, Kisfaludy Károly, Petőfi Sándor, Madách Imre vagy Jókai Mór), illetve magyar 

történelmi személyiségek születésének vagy halálának az évfordulóira összpontosul(hat)tak. 

Az 1687-es Caraffa-vésztörvényszék főként Eperjes városa és a protestáns társadalom 

számára jelentett emlékezésre méltó eseményt. Ezért a Caraffa-vértanúk újratemetése és az 

ehhez kapcsolódó ünnepség révén egy eperjesi társadalomra szorítkozó 

emlékezetközösséget669 feltételezhetünk, amellyel a városon kívül leginkább csak a többi 

szlovákiai és magyarországi protestáns tudott azonosulni. Ezzel szemben a Rákóczi-féle 

szabadságharc és a Rákóczi személyére emlékező ünnepségeket a csehszlovákiai magyar elit 

igyekezett a kisebbségi társadalom országos megmozdulásaivá emelni, noha a fejedelem 

kultusza kétséget kizárólag egy központ, Kassa köré koncentrálódott.  

A csehszlovákiai magyar kisebbség ünnepeivel és megemlékezéseivel eddig kevéssé 

foglalkozott a történettudomány,670 noha a megemlékezések, emléktábla-avatások, ünnepek 

                                                           
668 Az ünnepekről lásd Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Az ünnep mint emlékezés és az emlékezése mint 

ünnep. In: Kommunikáció, közvélemyén, média, 2012/1–4. In:  

http://communicatio.hu/jelkep/2012/1_4/kapitany_agnes_kapitany_gabor.htm (Letöltve: 2014. december 3.) 
669 Peter Burke emlékezetközösség-fogalma. Burke, Peter: A történelem mint társadalmi emlékezet. Régió 

2001/1. 3–21. 
670 A csehszlovákiai magyar kisebbség kontextusában lásd: Miroslav Michela – Demmel József: Az Apponyi-

szerű Krisztus és a Wilson arcú Pilátus. A komáromi Tuba János végső nyughelye, avagy egy sírkőállítás 

anatómiája. Kisebbségkutatás 2008/2. In:  

http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2008_02/cikk.php?id=1566#sdfootnote8anc (Letöltve: 2014. 

december 4.) 

http://communicatio.hu/jelkep/2012/1_4/kapitany_agnes_kapitany_gabor.htm
http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2008_02/cikk.php?id=1566#sdfootnote8anc
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kutatása szlovák–magyar viszonylatban kezd egyre inkább előtérbe kerülni.671 Az ilyen irányú 

vizsgálódások során a történészek elsősorban az ünnepek politikai tartalmát, a közösségi 

identitásban betöltött szerepét elemzik, a kérdésfeltevés középpontjába pedig a 

megemlékezők aktuális (politikai) érdekeinek és az emlékezés tárgyának, illetve személyének 

viszonya kerül. Az eperjesi és kassai megemlékezések példáján keresztül elsősorban arra 

keresem a választ, hogy milyen politikai üzenetet hordoztak ezek az események, illetve 

milyen funkciót töltöttek be a csehszlovákiai magyar közösségi identitás kialakításában.  

 

2.1. Caraffa tábornok áldozatainak újratemetése Eperjesen 1930-ban 

Az eperjesi Evangélikus Kollégium kitüntetett helyet foglal el a szlovák és a magyar, ezen 

belül is elsősorban a protestáns történelmi emlékezetben.672 Az 1667-ben alapított iskola a 

magyarországi lutheránus vallás egyik legfontosabb oktatási intézményének, Eperjes pedig 

még a 19. század végén is kétségbevonhatatlanul a magyarországi evangélikus egyház egyik 

kulturális és művelődési központjának számított. A dualizmus korában a város köztudatban 

élő képe fokozatosan összefonódott egy 1687-es történelmi eseménnyel. Eperjesi 

vésztörvényszék vagy vértörvényszék név alatt ismeretes az a politikai bíróság, melyet a 

Habsburg udvar szolgálatában álló nápolyi gróf, Antonio Caraffa császári tábornok 1687-ben 

Thököly Imre híveinek meggyengítése és megfélemlítése végett állíttatott fel, s melynek 

folyamán 24 nemest és gazdag eperjesi polgárt végeztetett ki. Az esemény körülményeit mára 

viszonylag jól feldolgozta a történettudomány,673 annak „utóéletével” viszont kevesebben 

foglalkoztak, pedig a vésztörvényszék emlékezete nagyban formálta azt az evangélikus és 

                                                           
671 Kurhajcová, Alica: Pamäť a oslavy storočníc "génia národa", "najväčšieho Maďara" a "mudrca vlasti" v 

mestách Zvolenskej, Novohradskej a Gemersko-malohontskej župy. Historický časopis, 2013/3. 467–485.; 

Mannová, Elena: A német polgárság nyilvános ünnepei a XIX. századi Pozsonyban. Limes Tudományos Szemle, 

1996/1–2. 23–30. 
672„A protestantizmus ez ősrégi fészke”. Lásd. Szelényi Ödön: A protestáns pedagógia eszméje. Eperjes, Kósch 

Nyomda, 1908. 12.;  Ehhez lásd még: Lazar, Ervin – Žilka, Julius (Szerk.): Pamätnica prešovského... i.m.; 

Kónya Péter, Az eperjesi Evangélikus Líceum, mint magyar kulturális központ a 19. század első felében és az 

internetnikus művelődési kapcsolatok. In: Mészáros András (Szerk.): Eszmetörténeti és irodalomtörténeti 

hagyományok. Pozsony, Kalligram, 1997. 75–81.; Zeman László: Gymnasiologia. Az eperjesi Kollégium és 

áthagyományozódásai. Somorja-Dunaszerdahely, Fórum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum Könyvkiadó, 

2003; Mészáros András: Az eperjesi evangélikus kollégium a magyar művelődéstörténetben. Fórum 

Társadalomtudományi Szemle. 2003/4. 49–54.; Vasiľová, Darina – Franková, Libuša (Szerk.): Z dejín 

prešovského kolegiálneho gymnázia. Prešov, Universum-Eu, 2011. 
673 Már a 19. században foglalkoztak a kérdéssel. Lásd K. Papp Miklós: Caraffa és az eperjesi vértörvényszék. I-

II. kötet, Pest, Demjén és Sebes Bizománya, 1863.; Grexa Gyula: Carafa és az eperjesi vértörvényszék. Rozsnyó, 

Gömöri Nyomda, 1913.; Bidner Ákos: Az eperjesi vértörvényszék. Budapest, Luther-Társaság, 1941.; 

Legújabban Kónya Péter: Az eperjesi vértörvényszék 1687. Eperjes/Prešov – Bp., PVT Bratislava a. s. divízia 

Prešov – az Evangélikus Országos Múzeum Budapest számára, 1994. 
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magyar nemzeti képet, melyet a Kollégium a 19. század utolsó harmadától közvetíteni kívánt 

magáról.674 

Az egykori bitófa helyére 1751-ben a jezsuiták kezdeményezésére egy Mária-oszlopot 

emeltek, amely közvetve a protestáns áldozatokra való emlékezést is elősegítette – 

természetesen a hivatalos politika szándéka ellenére. Thököly Imre 1906 októberében történő 

késmárki újratemetéséig egy hasonló emlékmű felállítására nem volt meg a kellő állami 

támogatottság, bár egyes kortársak szerint az „eperjesi mészárszék” emléke még 200 évvel az 

esemény után is erősen élt az eperjesiek emlékezetében.675 A nyilvános emlékezés végül csak 

a késő dualizmus korában indulhatott meg. 

Eperjes városa 1907-ben emlékezett a vésztörvényszék 220. évfordulójára. Ennek kapcsán 

merült fel egy emlékmű felállításának a terve, melynek leglelkesebb támogatója Mayer Endre, 

a Kollégium egyik tanára lett. Mayer írásaiban a Caraffa-féle bíróságot „eperjesi 

vértanúságként” írta le, s a vértanúk példájának követésére szólított fel. A tábornok által 

kivégzett személyekben az „önfeláldozó hazaszeretet” és „a vallás őszinte megbecsülésének” 

ösztönzőit látta.676 Sok hittársához hasonlóan ő is egyenlőségjelet tett a magyarországi 

protestantizmus és a magyar nemzet története közé, mert szerinte a függetlenségért folytatott 

harcok egyúttal a protestáns egyházak lelkiismereti szabadságáért folytatott küzdelmek 

voltak.677 

Az emlékművet, melynek elkészítéséhez több száz adakozó, köztük az egykor kivégzett 

Keczer András egyik leszármazottja is hozzájárult,678 1908. július 11-én, a Kollégium 

épületének északnyugati sarkába helyezték el. Az emléktáblára az „Istent imádni s hazát 

szeretni tőlünk tanuljatok” jelmondatot, illetve a 24 kivégzett személy nevét vésték (közülük 

négy azonosítatlan volt). Az ünnepélyes leleplezés során elhangzott szónoklatokban a 

Kollégium mint a hazai tudomány és a magyar nemzeti érzés végvára jelent meg, a kivégzett 

személyek pedig a hazáért és hitükért harcoló nemzeti hősökké léptek elő, akik az akkori 

                                                           
674 Vesztróczy Zsolt: A Laniena Eperiensis és utóélete (1687–1995). In: 

http://ujszo.com/napilap/szalon/2009/01/17/a-laniena-eperiensis-es-utoelete-1687-1995 (Letöltve: 2014. május 

7.) 
675 Grexa Gyula: Carafa… i.m. 45; Hörk József egy regényt is írt, mellyel Keczer Andrásnak állított emléket. A 

történetben Caraffa lelkiismeretétől gyötörve, megátkozottan halt meg Bécsben. In: Hörk József: A hős Keczer 

András ev. vértanu családja. Budapest, Hornyánszky Nyomda, 1890. 63. 
676 Mayer Endre: Az eperjesi vértanúk kivégeztetése vagy az eperjesi mészárszék. Eperjes, Kósch Nyomda, 1908. 

53. Ez a mű szlovák nyelven is megjelent: Majer, Ondrej (ford. Karol Raab): Odpravenie prešovských 

mučelnikov alebo Karafova prešovská jatka. Prešov, Tlačiareň Kósch, 1908. 
677 Lásd. Mayer Endre: Az eperjesi vértanúk műemlékének leleplezése. 1. In: Az eperjesi vértanúk emlékműve: 

beszámoló az "eperjesi vártanúk" emlékét hirdető szobormű keletkezéséről és az emlékmű leleplezési ünnepéről. 

Közzéteszi a tiszai ág. h. ev. egyházker. eperjesi collégiuma. Eperjes, Kósch Nyomda, 1908. 1–58. 
678 Mayer Endre: Az eperjesi vértanúk kivégeztetése… i.m. 4.  

http://ujszo.com/napilap/szalon/2009/01/17/a-laniena-eperiensis-es-utoelete-1687-1995
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értelmezés szerint halálukkal a hazáért hoztak áldozatot, s akik vallás- és hazaszeretetre 

tanítják az emlékezőt.679 

Caraffa alakja és a hozzá fűződő történetek pedig az Eperjesről szóló szépirodalmi művek 

visszatérő elemeivé váltak. Kisfaludy Sándor ódát írt Caraffa emlékoszlopához,680 Sebesi 

Ernő pedig álmában „Caraffa hóhérja fölé görnyedve“ halt szörnyet.681 Ásgúthy Erzsébet egy 

verse is felidézte a császári tábornokot,682 Ignotus pedig a diákkorában megismert Eperjest 

a vértanúk városának nevezte, „kiket Caraffa generális a nemzethez, s a protestánst valláshoz 

való hűségük miatt vitetett volt a vérpadra“.683 A tábornok démonizálása, valamint a kivégzett 

áldozatok emlékének nemzetiesítése és szakralizálása által az eperjesi elit egyfajta nemzeti 

emlékezethelyet kívánt létrehozni.  

A mártírokra való emlékezés a csehszlovák állam idején is folytatódott. Maléter István akkor 

már a magyar kisebbség érdekvédelmének szem előtt tartásával a kivégzettek emlékére 

hivatkozva tartotta fontosnak az MNP megalakulását országszerte és Eperjesen, vagyis „a 

szabadságért vértanú halált halt mártírok vérétől átitatott” földön is.684 

Magát Gömöry Jánost is erősen foglalkoztatta Sáros és Eperjes, s főként saját iskolájának a 

története. Számtalan helytörténeti jellegű tanulmányt publikált ebben a témában. Az első 

eperjesi evangélikus iskola alapításának 400. évfordulójára (1931) írta meg a Kollégium 

történetét összefoglaló monográfiáját,685 Johannes Rezik, kora újkori evangélikus író és tanító 

vésztörvényszékről szóló munkáját pedig latinból magyarra fordította, mely előbb az Új 

Világban jelent meg sorozatban, később pedig kötet formájában is.686 

A téma aktualitását – az iskola alapításának 400. évfordulóján túl – egy akkori váratlan 

esemény adta meg. A csehszlovák állam 1930-ban restauráltatta a szinyei (ma: Svinia) római 

katolikus templomot, s itt éppen Rezik munkája alapján azonosították négy, Caraffa által 

                                                           
679 Mayer Endre: Az eperjesi vértanúk műemlékének… i.m. 31.; Lásd még: Gömöry János (Szerk.): Az Ág.H. 

Evang. Tanárok és elemi iskolai tanítók Országos Egyesületének Évkönyve az 1914/5–1915/6–1916/7. évekről. 

Eperjes, 1917. 11. 
680 Kisfaludy Károly: Caraffának emlékoszlopa. In: Sturm László – Dobsony Erzsébet (Szerk.): Eperjesi tükör... 

i.m. 208. 
681 „Nemegy álomba haltam én itt szörnyet,/ hogy Caraffa hóhérja fölém görnyedt,/ de kuruc fejek bókoltak 

felettem“. Sebesi Ernő: Hodinka Tivadarnak. In: Sturm László – Dobsony Erzsébet (Szerk.): Eperjesi tükör... 

i.m. 348. 
682 „Emitt a tér, mint véres emlék,/ Igazságért sikolt az égre,/ Rossz csillagú magyar időkben/, Ártatlanoknak 

hullt ott vére.“ Ásgúthy Erzsébet: Tarca-part. In: Sturm László – Dobsony Erzsébet (Szerk.): Eperjesi tükör... 

i.m. 349–350. 
683 Ignotus: Eperjesről. 187. In: Sturm László – Dobsony Erzsébet (Szerk.): Eperjesi tükör... i.m. 187–189. 
684 ÚV, 1925. november 1. Kibontjuk a zászlót! Írta: Maléter István, a MNP intézőbizottságának tagja. 
685 Gömöry János: Az eperjesi ev. Kollégium rövid története, 1531–1931. Prešov, Kosch nyomda, 1933.  
686 Rezik János: Az 1687. évben felállított eperjesi vérpad vagy az eperjesi vérfürdő. Gömöry János – Pogány 

Gusztáv (Szerk.és ford.). Liptovský sv. Mikuláš, Tranoscius, 1931. 
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kivégeztetett személy földi maradványait.687 Dobránszky József, Szinye akkori katolikus 

plébánosának és Gömöry kutatásai révén kiderült, hogy a templom Caraffa idején még 

evangélikus volt és annak átriumába négy áldozatot temettek el. Az ásatások során Keczer 

András, Radvánszky György fej nélküli, valamint Bertók János és Palásthy György földi 

maradványait tudták azonosítani. 

A katolikus egyház által engedélyezett sírfelbontáskor jelen voltak az eperjesi evangélikus 

egyházak kiküldöttei, Július Hajdu esperes, Flórián Károly esperességi felügyelő, Vladimir 

Gallay egyházfelügyelő, Pogány Gusztáv alesperes, Fábry Viktor lelkész és Gömöry János, 

továbbá Austerlitz Vilmos bártfai orvos és Bárkány Jenő műépítész, az Eperjesi Zsidó 

Múzeum eszmei atyja és alapítója is. is. Ők egyúttal mind tagjai voltak az eperjesi vértanúk 

hamvainak ünnepélyes elhelyezésére alakult bizottságnak.688 Gömöry meghatódottan számolt 

be újságcikkében a felfedezésről.689  

Mindez lehetőséget adott arra, hogy a szlovák és a német–magyar evangélikus egyház ünnepi 

újratemetést rendezzen az ekkor már római katolikus többségű eperjesi társadalom számára, 

ezzel is demonstrálva, hogy a sárosi szlovák, német és magyar evangélikusok mind saját 

halottjuknak tekintik a vértanúkat. Az 1930. november 10. és november 13-a között 

megrendezett ünnepségekre több ezer vendég érkezett Eperjesre,690 ahol a négy vértanút a 

Kollégium mellett álló evangélikus templomban helyezték örök nyugalomra. Az ünnepélyes 

gyászmenet november 12-én az evangélikus gimnázium épületének udvaráról indult és 

végigvonult a város Fő utcáján. A gyászistentisztelet három nyelven folyt le, Július Hajdu 

szlovákul, Fábry Viktor magyarul, Berg Géza bártfai lelkész pedig németül tartotta meg 

beszédét.691 Utánuk Balogh Elemér pozsonyi lelkész is felszólalt a reformátusok nevében.692 

A halottak rézkoporsójának megtervezésében és kivitelezésében Oelschläger Lajos kassai 

építész és Bárkány Jenő is részt vett.693 A gyászünnepség keretében Emil Boleslav Lukáč 

szlovák költő elszavalta erre az alkalomra írt szonettjét, majd Fábry Viktor Híven mindhalálig 

                                                           
687 ÚV, 1930. október 5. 1. Gömöry János: Megtalálták a szinyei templom alatt négy Karaffa vértanu tetemét. 
688 ŠA PO, fond Kolégia, 110. doboz, leltári szám 217, 1930, Uloženie pozostatkov Caraffových obeti v Prešove 

1930.  
689 ÚV, 1930. október 5. 1. Gömöry János: Megtalálták a szinyei templom alatt négy Karaffa vértanu tetemét. 
690 ŠA PO, fond Kolégia, 110. doboz, Az 1930. november 10-13-án Eperjesen megtartandó közgyűlések s 

ünnepélyek sorrendje. Prešov. 1930. 
691 Gömöry János: Emlékeim… i.m. 135–136.  
692 Klein-Tesnoskalský, Belo: Obrazy z dejín prešovských evanjelikov. In: 

http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1501/Klein-Tesnoskalsky_Obrazy-z-dejin-presovskych-evanjelikov/bibliografia. 

(Letöltés: 2015. március 29.)  
693 ŠA PO, fond Kolégia, 110. doboz, leltári szám 217, 1930, Uloženie pozostatkov Caraffových obeti v Prešove 

1930. 

http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1501/Klein-Tesnoskalsky_Obrazy-z-dejin-presovskych-evanjelikov/bibliografia
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című történeti színművét játszották el.694 Ezt követően Gabányi Árpád Caraffa című munkáját 

szlovák műkedvelők, E. Binder Die Käsmärker Martyrer című költeményét pedig Oswald 

Vilma előadásában hallgathatták meg az ünnepségen résztvevők.695 

A korabeli szlovák sajtót politikai beállítottságának megfelelően foglalkoztatta a kérdés. Az 

evangélikus irányvonalú Šaris egyfajta protestáns ünnepként, a Hlinka-párti katolikus 

Slovenká pravda inkább távolságtartóan,696 az agrárpárti Gazdovské noviny ugyanakkor 

teljesen semlegesen számolt be az eseményekről.697 Annál nagyobb figyelmet szentel neki a 

korabeli magyar közvélemény. Az eperjesi ünnep magyar részről egyfajta sárosi, nemzetek 

feletti diskurzusba helyeződött. Gömöry evangélikus lelkészként és tanárként a „fajok és 

nemzetek között lévő ellentétek” megszüntetésében látta a vértanúk modern kor emberének 

szóló üzenetét, ezért ezúttal is emberi szolidaritásra és a krisztusi szeretet gyakorlására 

szólított fel.698 Az eperjesi Új Világ publicistája az ünnepet méltatva egy felekezetileg és 

nemzetiségileg toleráns Sáros-képet699 vetített olvasói elé, évszázados örökségként felmutatva 

a vértanúk vérével is megszentelt földet, s hangsúlyozva, hogy „Eperjes az a platform, ahol 

minden idea, minden elgondolás egy őszinte egymás iránti tiszteletből fakadó, nagy 

megértésben jegesedik ki”700 A hetilap szerint az ünnepség megszervezése révén a város 

képes volt a nemzeti ellentétek semlegesítésére, hiszen a szlovák és a német–magyar 

evangélikus egyházak az újratemetés alkalmából először tartották meg közösen napirenden 

lévő üléseiket.701 

Ráadásul mindezt az OKP is könnyen összhangba tudta hozni saját őslakos koncepciójával. 

Az 1932-es községi választás apropóján, egy feltételezhetőn a párttal szimpatizáló újságíró 

egyenesen a sárosi őslakos-szellemről írt, amelynek Eperjes úgy tud megfelelni, ha 

valamelyik „őslakos“ pártra, tehát nem a csehszlovák kormánypártok képviselőire adja le 

szavazatát. „A történelmi tradíciók városának népe nem kell, hogy messze menjen nemes 

intőpéldákért: elég ha a saját múltjába néz, ott látja a hitvalló gerinces vértanúk és 

a nemzetükért meghalni tudó nemzetharcosok hosszú szellemsorát. Eperjesnek nem kell mást 

utánoznia, csak az kell, hogy hű és méltó maradjon múltjához, önmagához. 

                                                           
694 Fábry Viktor: Híven mindhalálig: történelmi játék. Galánta, Magyar Evangélikus Szövetség, 1931. 
695 Gömöry János: Négy eperjesi vértanú exhumálása. 287. Keresztény Igazság, 1940./12. sz. 284–287.  
696 Slovenská pravda, 1930. november 21. 4. Pozorovateľ: Maďarsko-československá slávnosť v Prešove.  
697 GN, 1930. november 21. 4. Slávnosti evanjelikov v Prešove 
698 ÚV, 1930. november 9. 1. Gömöry János: Pro Deo et liberate. 
699 Erről bővebben lásd. Ablonczy Balázs: Virtuális Sáros..., 2001, i. m.   
700 ÚV, 1930. november 16. 1. Impozáns külsőségek, hatalmas részvétel és a magyar szlovák és német ev. 

egyházak testvéri együttműködése jegyében zajlottak le a Caraffa-mártírok temetése alkalmából rendezett 

eperjesi ünnepségek 
701 Uo.; Ugyanehhez lásd még: ÚV, 1930. november 23. 1. A magyar–szlovák–német evangélikus hitfelekezetek 

háromnapos eperjesi ünnepségei 
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Csupán ez a kérdés. Mert ha hű marad, akkor győz az ősi sárosi szellem: a szlovák–magyar–

német testvériség szelleme. Ez a szellem nem ismeri a visszavonást, a nemzetiségi 

viszálykodást, a felekezeti torzsalkodást. A vértanúk vére nem ömlöttt ki hiába: kölcsönös 

megbecsülésre, az idealizmusban való közös összefogásra tanította meg az egykor egymás 

ellen küzdő egyházak fiait. A nemzeti harcok áldozatai sem estek hiába: tragédiák tanulsága 

szublimálódott  és nemzeti béke vágyát, a kultúráért való nemes versengés ösztönét oltotta az 

utódokba. Ez a sárosi történelmi tradíció lényege, ez a sárosi embertípus lelki arca. Csak az 

a kérdés, hogy ez a tradíció fogja-e vezetni Eperjes választóit, amikor az úrnák elé lépnek. 

Mert akarva-nemakarva arra nézve kell dönteniök, hogy a sárosi őslakos-szellemet, vagy 

a nemzetiségi tekintetben intoleráns, vallási tekinteben indifferens, sőt a mózesi és jézusi 

etikát elvető és romboló új irányzatokat fogják-e szavazataikkal a városházára beültetni. Az 

őslakosok lokálpatrióta idealizmusa, vagy a jövevény kortesek önérdekhajhászó 

materializmusa lesz-e az erősebb? [...] Az őslakosgondolat élő és eleven nemzet- és 

társadalomépítő erő, az őslakosság hatalmi, gazdasági és kulturális kizsákmányolása elleni 

reális küzdelem. A legnemesebb értelemben vett pozitív program. És ki lenne 

predesztináltabb arra, hogy ennek a programnak éppen történelmi múltja, nemzeti és vallási 

tagozottsága, kiegyensúlyozott vérmérséklete és derült kedélye révén önkéntes harcosa, 

védóje, sőt zászlóvívője legyen, mint éppen a háromnyelvű sárosi magyarság és általában 

a sárosi-szepesi őslakosság. Az a Sáros és Szepes, ahol a szlovákságot, magyarságot és 

németséget a testvéri megértés legszorosabb szálai fűzik egymáshoz, olyan szoros barátsági, 

sőt vérségi szálak, amilyen nemzeti szimbiózisra úgyszolván csak Erdély volt példa. Sáros és 

Szepes a mi Erdélyünk, három őslakos nemzet közös szülőhona“702  

A vértanúk emlékezete tehát a csehszlovák kontextusban sajátos kulturális-politikai színezetet 

nyert, s az eperjesi magyar elit párt- és felekezeti hovatartástól függetlenül igyekezett 

összhangba hozni saját, közösségről és városról való elképzeléseivel, s persze ha kellett 

felhasználni saját érdekében. A dualizmus korában a történet szereplőit a magyar nemzeti 

diskurzus keretein belül értelmezték, 1918 után viszont egyértelműen a tolerancia, a népek 

egymás mellett élésének hangsúlyozása vált erőteljesebbé az egykori koncepciós per 

elítéltjeinek méltatása kapcsán. 

 

                                                           
702 PMH, 1932. szeptember 24. 3. (d): Eperjes és az őslakosprogram 
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2.2. Rákóczi-ünnepek Kassán  

II. Rákóczi Ferencet (1676–1735) és bujdosótársait az 1715. évi. 49. tc. hazaárulónak 

nyilvánította és száműzte Magyarországról. Kultuszuk a törvényen kívüli világban alakult ki a 

18. század első felében,703 mikor tiltott volt a szabadságharcról és szereplőiről beszélni. A 

„kuruc harcok” emléke népdalokon, népi mondákon keresztül hagyományozódott a 19. 

századra, s a romantikával átitatódva a magyar kisnemesi hagyomány része lett. Mikes 

Kelemen törökországi leveleinek 1794-es első kiadásán keresztül ismerhette meg az 

olvasóközönség a Rákóczi-emigráció történetét, s ettől kezdve a bujdosók iránti érdeklődés 

folyamatosan növekedett. 

Míg III. Károly és Mária Terézia uralkodása alatt a kultusz népies jellege dominált, éppen 

kibeszélhetetlen volta miatt, addig a reformkor, a nemzeti önrendelkezésért indított küzdelem 

főszereplői már nyíltan magukénak vallották Rákóczi romanticizált örökségét. Az egyre 

erősödő Rákóczi-kultusz az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése utáni években 

is utat tört magának, s legfőbb szócsöve és alakítója Thaly Kálmán (1839–1909), későbbi 

függetlenségi párti képviselő lett.704 A kuruc korszak kizárólag magyar nemesi jellegének 

hangoztatásával ő is olyan vágyakat fogalmazott meg, melyek a kor magyar elitjének 

társadalmi igényeit elégítették ki.  

A Törökországban eltemetett fejedelem földi maradványainak hazahozataláról a dualizmus 

korszakában kezdődtek érdemi tárgyalások, bár a hamvak felkutatásának igénye már a 

reformkorban megfogalmazódott. Ferenc József végül 1904 áprilisában leiratban rehabilitálta 

Rákóczit és bujdosótársait, s Tisza István javaslatára elrendelte hazahozatalukat.705 Az 

újratemetést 1906. október 31-én, Kassán rendezték meg. A város a költségek fedezése 

érdekében hitel felvételére kényszerült, s a törlesztő részleteket még 1924-ben is fizette.706  

Kassa, „Rákóczi városa” büszke volt kuruc múltjára, melyet a korabeli szemléletnek 

megfelelően kizárólag magyar örökségként értelmezett, s amit a napisajtóban is minden 

adandó alkalommal hangoztatni próbált. A sajtó rendszeresen használta kötelező jelzőként 

nemcsak a városra, hanem annak lakosságára is e jelzőt.707 A „kuruc város” már 1894-ben 

jogot formált a hamvak befogadásának szerepkörére, azzal érvelve, hogy II. Rákóczi Ferenc 

                                                           
703 R. Várkonyi Ágnes: Visszatérés Európába – II. Rákóczi Ferenc és bujdosótársai hamvainak temetéséről. 3. 

Magyar Tudomány, 2006/10. In: http://www.matud.iif.hu/06okt/09.html (Letöltve: 2014. november 10.) 
704 R. Várkonyi Ágnes: Thaly Kálmán történetírása. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1961. 278.  
705 Ferenc József II.Rákóczi ferenc hamvainak hazahozatalát elrendelő leirata. Bécs, 1904. április 18. Közli: 

Halász Hajnal – Katona Csaba – Ólmosi Zoltán (Szerk.): Dokumentumok II. Rákóczi Ferenc és társai 

újratemetéséhez (1873–1906). Budapest, Magyar Országos Levéltár, 2004. 98. 
706 AMK, fond MMK, 31. doboz, iratszám II.9055, II. Rákóczi Ferenc hamvainak hazaszállítási költségei 
707 Ehhez lásd Gayer Veronika: „A szabadság sziklavárában mi fogjuk itt őrizni mindörökre” II. Rákóczi Ferenc 

és bujdosótársainak újratemetése Kassán. Kortárs, 2011/11. 81–90. 

http://www.matud.iif.hu/06okt/09.html
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édesapját is itt temették el, tehát a legutóbbi fejedelmi temetés itt zajlott, továbbá nagyanyja, 

Báthory Erzsébet is itt nyugszik.708  

Már 1903-ban, a Rákóczi-szabadságharc 200. évfordulójára rendeztek Kassán Rákóczi-

ereklyekiállítást, melyre több tízezren látogattak el. Az 1906-os újratemetéssel azonban Kassa 

végérvényesen a magyar nemzeti jelleget öltő Rákóczi-kultusz központjává, szarkofágja pedig 

egyfajta magyar nemzeti zarándokhellyé vált. Ugyanebben az évben róla nevezték el a 

Klimkovics testvérek (Béla, Ferenc, Flóris és Gábor) által megálmodott, 1876-ban megnyílt 

Felsőmagyarországi (a mai Kelet-szlovákiai) Múzeumot, a Rákóczi körutat – a mai 

Moyzesovát, amely a Rákócziho okrúžna nevet viselte a csehszlovák éra alatt is) –, a 

vármegyei internátust és a premontrei kanonokrend gimnáziumát is.709 Mindehhez 

természetesen hozzá kell tenni, hogy az ünnepségek fényét beárnyékolta az akkori belpolitikai 

válság, Bécs és Budapest kiélezett viszonya. 

Rákóczi dualizmus korában „legalizált” emlékezetét a kassai ellenzéki magyar elit könnyen 

össze tudta egyeztetni saját politikai érdekeivel a kisebbségbe kerülést követően. A két 

világháború között három nagyobb Rákóczi-ünnepséget rendeztek Csehszlovákia-szerte, így 

Kassán is. 1926-ban a fejedelem születésének 250., 1935-ben halálának 200. évfordulójára és 

1938-ban az Országos Szlovenszkói Kiállítás alkalmából,710 a kassai magyar napon, amikor 

latin nyelvű Rákóczi-emléktáblát avattak a Szent Erzsébet-dóm északi falán. 

E három Rákóczi-ünnep rendezésének az élén a magyar ellenzéki pártok és a helyi magyar 

egyesületek álltak. 1926 folyamán több alkalommal megemlékeztek a fejedelem születésének 

250. évfordulójáról. Az ünnepség első részére március 26-án, a Szent Erzsébet-dómban került 

sor, ahol a magyar ellenzéki pártok vezetői, valamint a helyi egyházak magyar képviselői a 

Rákóczi-kripta fölött elhelyezett Szent-István oltárnál tisztelegtek a fejedelem emléke előtt.711 

A fő ünnepséget május 15-én tartották, amikor a kassai Városi Színházban Grosschmid Géza 

keresztényszocialista szenátor712 és Blanár Béla MNP-s politikus mondott beszédet, Sziklay 

                                                           
708 Kassa szabad királyi város közgyűlésének felirata a Képviselőházhoz II. Rákóczi Ferenc, Zrínyi ilona és 

Bercsényi Miklós hamvainak hazaszállítása tárgyában. Kassa, 1894. május 29. Közli: Halász Hajnal – Katona 

Csaba – Ólmosi Zoltán (Szerk.): Dokumentumok II. Rákóczi Ferenc és társai újratemetéséhez (1873–1906). 

Budapest, Magyar Országos Levéltár, 2004. 64–65. 
709 Ilyés Gábor: „Magyar nyugodtan meg nem halhat, ha szent hamvaid előtt hódolatát ki nem fejezte” II. 

Rákóczi Ferenc emlékezet Kassán. 85. In: Széphalom 23. A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve 2013. 79–89. 
710 Korabeli hivatalos nevén Výstava východu Československej republiky, magyar nyelven a Csehszlovák 

Köztársaság Keleti Kiállítása], amely 1938 július 16. és augusztus 31. Között zajlott le, lásd: Roštlapil, Václav – 

Janeček, Jozef (Szerk.): Katalog Výstavy východu ČS v Košiciach. Košice, 1938.; Erről lásd még: Sziklay 

Ferenc: Rákóczi emlékmű leleplezés a szlovenszkói országos kiállítás idejében Kassán, 1938 július hó 24-én. 

Wiko, Kassa, 1938.  
711 Csala Kornélia: (szerk.): Reorganizácia literárneho… i.m. 18. 
712 A beszédet közli Grosschmid Géza: Kisebbségi sors. Dr. Grosschmid Géza beszédei és írásai. Košice-Kassa, 

Universum Kereskedelmi és Ipari Könyvnyomda, 1930. 406–416.  
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Ferenc pedig előadta az erre az alkalomra írt Fohász Rákóczihoz című ódáját.713 Az 

ünnepségről a helyi kormánypárti szlovák napilap, a Slovenský východ egy néhány soros 

közleményben számolt be, amely az OKP demonstrációjaként írta le az ünnepségeket.714 

Hasonló ünneplést rendeztek a pártok 1935. április 7–8-án, a fejedelem halálának 200. 

jubileumára. Az évforduló előestéjén a Városi Színházban tartottak emlékhangversenyt, majd 

bemutatták Darkó István Só és kenyér című Rákóczi-darabját. Mindezt a Kazinczy Társaság 

és a magyar kultúregyesületek közös szervezésében. Másnap Tost Barna katolikus plébános 

gyászmisét celebrált a Dómban. Hétfőn reggel pedig a Kassára érkező vendégek 

megkoszorúzták a fejedelem sírját.715 Az alkalomból Kassára látogatott a prágai magyar 

követség tanácsosa, Ghyczy Jenő is, akit az állomáson Milan Maxoň polgármester és Ivan 

Štefánik rendőrigazgató fogadott. Ghyczy helyezte el elsőként koszorúját, amit az országos 

politikai és kulturális elit többi tagjai – többek között Gömöry János a Kazinczy Társaság 

nevében – és magyar egyházi személyek követtek. Az ünnep állítólag egyetlen zavaró 

incidense az volt, amikor a történelmi viseletbe öltözött mecenzéfieket előállította 

a rendőrség, azon a címen, hogy megjelenésükkel tüntetni akartak.716 

A helyi magyar elit már jóval az első világháború előtt tervbe vette egy kassai Rákóczi-szobor 

felállítását, melyről 1906-ban született döntés. Ekkor szoborbizottság alakult és gyűjtés indult 

a cél érdekében.717 1934-re azonban kiderült, hogy a Lovasszobor-alap összegyűjtött pénzét a 

város kénytelen volt felhasználni egyéb költségei fedezésére. Ezt Halmi Béla MNP-s politikus 

az egyik képviselő-testületi ülésen sérelemként rótta fel.718 A Rákóczi-szoborbizottságnak 

1935-ben Milan Maxoň polgármester volt az elnöke, s többek között Tost László, Hercz Ignác 

és a szociáldemokrata Farkas Zoltán is a tagja volt.719 

A megmaradt pénz végül egy latin nyelvű Rákóczi-domborműre volt csak elég, melyet 

Löffler Béla, akkor feltörekvő, később híressé vált kassai szobrászművésszel készíttettek el. 

Az emlékplakett felavatása lett az 1938. július 24-i Rákóczi-ünnepség központi 

                                                           
713 Rákóczi városa a Nagyságos fejedelem emlékének. Prágai Magyar Hírlap 1926. május 16. 5.; A város 

képviselő-testület egyik irata szerint a Fohász Rákóczihoz című ódát Vadnay János, a magyar színtársulat 

művésze adta elő. AMK, fond MMK, 5. doboz, Mestská rada v Košiciach, Meghívó a keresztényszocialista párt 

nevében, 1926. május hó. 
714 SV, 1926. május 15. 2–3. Časť Rákócziho demonštrácie predstavovala zádušná omša...  
715 PMH, 1935. március 31. 5. Országos ünnepség keretében üli meg a kassai magyarság II. Rákóczi Ferenc 

halálának kétszázéves évfordulóját.  
716 PMH, 1935. április 9. 1. Megszámlálhatatlan tömegek zarándokoltak Szlovenszkó és Ruszinszkó minden 

részéből Rákóczi virágbaborult sírjához. 
717 PMH, 1929. március 28. 4. A Nagyságos Fejedelem kassai lovasszobra. 
718 PMH, 1934. december 22. 4. Öt esztendő zárszámadásait fogadta el egy ülésben Kassa város parlamentje.; 

PMH, 1935. július 28. 9. Gazdag beruházási program Kassa város jövő évi költségvetésében. 
719 AMK, Zápisnice Mestského Zastupiteľstva 1935. VII. 25. 787-916., leltári szám 84., iratszám:  

23105/IV/1935/811/1935. Predmet: Delegovanie 12 členov zpomedzi členov mest. zastup. sboru do pamätnej 

komisie základiny. 
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látványossága, amely Palotai Boris Kassai diákok című ifjúsági regényében is 

visszaköszönt.720 A korabeli beszámolók tízezres nagyságrendűre becsülték az akkor Kassára 

érkező ünneplőket. Sziklay Ferenc kultúrreferens egy cikkében Szent Istvánnal, Szent Imrével 

és Hunyadi Jánossal egy sorba állítva már-már szakralizálta Rákóczi személyét.721 A 

tudósítások a kassai székesegyház kriptáját a csehszlovákiai magyarság Pantheonjává, 

nemzeti zarándokhellyé avatták.722  

Esterházy János, Mécs László és Tost Barna beszéde után ez alkalommal Milán Maxoň 

polgármester is felszólalt szlovák és magyar nyelvű beszédében.723 A korábban a Csehszlovák 

Iparos- és Kereskedőpárt, ekkor már az ún. Független Polgári Párt képviselőjeként Rákóczi 

kapcsán azt hangsúlyozta, hogy a nagy emberek emléke előtt meg kell hajolnia nemzetiségi és 

vallási különbség nélkül mindenkinek, aki az igazi demokrácia híve.724 „Midőn a dómnak 

kegyura, Košice városa nevében II. Rákóczi Ferenc nagy Fejedelem most leleplezett 

emléktábláját átveszem, ünnepélyesen vállalom városunk képviselőtestülete és tanácsa 

nevében annak fenntartását, gondozását és megőrzését. Legyen ez az emléktábla a most 

vállalt kötelezettség jelképe és biztosítéka városunk összes lakói nyugodt, megértő 

együttélésének” – mondta. Maxoň az ünnepségen a csehszlovák állami hatalmat képviselte, 

beszédével Rákóczi apropóján Csehszlovákia demokratikus, kisebbségek iránt toleráns képét 

vetítette az ünneplők elé. Egészen más volt Rákóczival a magyar pártok célja, akik az 

ünnepségben ezúttal is a magyarság egységét látták kifejeződni. Az emlékplakettre még 

a kassai magyar Munkásakadémia nevében is helyeztek el koszorút. 

A magyar elit II. Rákóczi Ferenc alakjának Kassa idegenforgalmi fejlesztésében is komoly 

szerepet szánt. Faragó Ödön, aki 1914 és 1923 között a Városi Színház igazgatója volt, már 

1917-ben a Rákóczi-kultusszal kapcsolta össze a kassai turizmus fejlesztését: „a háború után a 

Rákóczi kultusz minden erővel való fejlesztése ajánlatos, vele együtt természetesen a 

Rákóczi-múzeum létesítése. Idegenforgalmat kell idehozni, hiszen soha jobb alkalom nem 

volt erre. […] Nagy jelentősége volna Rákóczi ünnepélyek és egyéb évfordulók rendezésének, 

amely alkalomra egy-egy stílszerű színházi eseménnyel lehetne előállni,  s ami Kassát 

Bayreuthoz tenné hasonlóvá.”725 Hasonló terveket dédelgetett Tost László, Kassa első bécsi 

                                                           
720 Palotai Boris: Kassai diákok. Budapest, Atheneum, 1940.  
721 KÚ, 1938. július 1–2. Dr. Sziklay Ferenc: Rákóczi. 
722 PMH, 1938. július 24. 1. [Sziklay Ferenc:] Rákóczi szellemében. 
723 EOL, Gömöry János hagyatéka, 7. doboz, Rákóczi emlékmű leleplezés a Szlovenszkói Országos Kiállítás 

idejében Kassán, 1938. július hó 24-én, A Rákóczi emlékünnepély műsora. 
724 KÚ, 1938. július 26. 2. Rákóczi napja. 
725 Faragó Ödön: Írások és emlékek. Užhorod, Lám, 1933. 70.  
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döntés után kinevezett polgármestere is. 726 Rákóczi személyével fémjelzett beruházások 1938 

és 1945 közötti is zajlottak Kassán, ekkor készült el a ma is látogatható Rodostó-ház, miután 

az épület darabjait 1937-ben véletlenül találták meg a Fő utcai (akkor Štefánik utca) 51. 

számú Bródy-ház pincéjében.727 

A korabeli beszámolók szerint a három kassai ünnep egyértelműen a kisebbségi közösség 

nemzeti egységét voltak hivatva kifejezni. A Rákóczi személyében testet öltő szimbolikus 

magyar egység 1926-ban állt legtávolabb a valóságtól, hiszen ekkor a két meghatározóbb 

magyar kisebbségi párt az OKP és az MNP együttműködése holtpontra jutott. Ennek ellenére 

az „ünneplésben való egyesülés”728 célja mindhárom alkalommal visszaköszönt a politikai 

beszédekben: „Az a történelmi jelentőség, mely Rákóczi egyéniségéből, mártírsorsából, a 

magyar tragédiát szimbolizáló szerepéből kiárad, ezen a napon ledöntötte a válaszfalakat, 

megszüntette a különbségeket s együtt ünnepeltünk mindnyájan, akik itt magyarok vagyunk, 

mint ahogy együtt harcoltak az ő seregében nemzeti, osztály- és felekezeti különbség nélkül 

mindazok, akiknek szívügyük volt a szabadság szeretete, az elnyomottak védelme, a jogok 

biztosítása.”729 A  fejedelem tehát a szabadság, az ellenállás, így a törvényes kereteken belüli 

ellenzékiség szimbólumává vált a magyar ellenzéki pártok retorikájában. „Rákóczi jelenti 

számunkra azt a szabadsághőst, aki a Habsburg uralom alatt sínylődő nemzetiségek 

fölszabadításáért és alkotmányos jogaiért küzdött.”730 

A Rákóczi-kultusz nem utolsósorban az OKP őslakos-politikájába is beleillett. „Ha a 

Rákóczi-kor politikai célkitűzéseit nézzük, azokban valósággal a mai őslakos-ideológia ősi 

megfogalmazását fedezhetjük föl. A kuruc korban közösek voltak ezek az eszmék, közösek a 

harcok, közösek a kuruc bánatok” – írta 1926-ban a Prágai Magyar Hírlap névtelen 

cikkírója.731 Ennek nyomán Rákóczi, aki az őslakos-értelmezés szerint annak idején a 

szlovákok és a ruszinok szabadságáért is harcolt, az OKP koncepciójának egyik előfutára lett, 

s ezzel felértékelődni látszott – bár szigorúan a politikai érdekekhez mérten – a szlovákság 

szerepe a kuruc korra való kisebbségi emlékezési stratégiákban.732 Körmendy-Ékes Lajos már 

                                                           
726 FÚ, 1939. Január 14. 5. Nemzeti zarándokhellyé kell kifejleszteni Rákóczi városát. Tost László polgármester 

előadása a budapesti Baross-szövetségben.  
727 KÚ, 1937. augusztus 18. 3. Rákóczi rodostói házának berendezését 30 ládában megtalálták a Bródy-ház 

pincéjében. 
728 PMH, 1935. április 9. 1. Megszámlálhatatlan tömegek zarándolkoltak Szlovenszkó és Ruszinszkó minden 

részéből Rákóczi virágbaborult sírjához.; PMH, 1935. április 10. 3. A magyar egység nagy eszméje hatotta át 

a Nagyfejedelem emlékének hódoló kisebbségi magyar társadalmat. 
729 KN, 1926. május 16. 3. A kassai országos Rákóczi ünnep. 
730 KÚ, 1935. április 9. 1. Kegyeletes ünnepségek II. Rákóczi Ferenc halálának 200-ik évfordulóján. 
731 PMH, 1926. május. 16. 1. Rákóczi lelke. 
732 (Dr.) Körmendy-Ékes Lajos képviselőjelöltnek és Dr. Grosschmid Géza senatorjelöltnek az Egyesült 

Keresztény Szocialista Német- és Gazdapártnak Kassán, 1930. április 4-én (Húsvét vasárnapján) megtartott 
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egy 1920-as beszédében a „kuruc Kassa őslakói” közé sorolta nemcsak a polgárokat és a 

munkásokat, hanem a szlovák lakosságot is.733 Az ünnepségek korabeli magyar híradásaiban a 

magyarok, a ruszinok és a szlovákok, sőt a mecenzéfi németek is egységesen Rákóczi 

kurucainak a leszármazottjaiként jelentek meg. 

A 20. század elejére a vármegye-monográfiák, útikönyvek és szépirodalmi alkotások révén a 

korabeli közbeszéd Eperjest a „protestáns vértanúk”, Kassát pedig „Rákóczi városaként” 

kezdte emlegetni. E két önreprezentációs kép egyúttal Eperjes és Kassa magyar nemzeti 

közemlékezetben való helyét is kijelölte a kor embere számára. A városi ünnepek a kisebbségi 

politikai elit társadalomszervezésének fontos elemeivé váltak, melyekben a közösségi 

pozíciók őrzésére való törekvés és az 1918 előtti „nemzetiesített” múlt örökségesítésének 

szándéka egyaránt megmutatkozott. A kora újkori magyar történelmi személyiségek és 

események köré szervezett ünnepek, a protestáns főurak és polgárok, illetve II. Rákóczi 

Ferenc alakjának politikai instrumentalizálása tehát elsősorban a szociális és ideológiai 

szempontból is heterogén magyar közösség együvé tartozását kívánta kifejezésre juttatni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
választói népgyűlésen elmondott beszédei. Kassa, Szent Erzsébet Nyomda, 1920. 5; KÚ, 1938. Július 26. 1. 

Rákóczi napja. 
733 KN, 1927. október 15. 6. A Magyar Nemzeti Párt választási reklámja. 
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IV. VITÁK ÉS ELKÉPZELÉSEK A SZLOVENSZKÓI MAGYAR ÉRTELMISÉG KÖZÖSSÉGÉPÍTÉSI 

STRATÉGIÁIRÓL 

 

Ma már szinte (szakirodalmi) közhelynek számít, hogy a csehszlovákiai magyar kisebbség – 

szemben az erdélyivel – 1918 előtt nem rendelkezett önálló regionális hagyományokkal 

és/vagy ennek megfelelő regionális tudattal. Csehszlovákia Pozsonytól Kárpátalja keleti 

részéig terjedő déli, magyarok lakta sávja korábban integrált részét képezte a történelmi 

Magyarországnak, az itt fekvő városok kulturális életére pedig jellemző volt a Budapest-

centrikusság. Az államfordulat olyan helyzetet teremtett, amely látszólag a regionális, helyi 

kezdeményezések felerősödésének kedvezett, hiszen a magyarok által lakott terület nem 

rendelkezett természetes gazdasági-politikai központtal.  

Az irodalom szempontjából felértékelődött a városi egyesületek és a városi-regionális 

kisugárzású napi- és hetilapok szerepe. Az egymástól földrajzilag távol eső, párhuzamosan 

létező értelmiségi csoportok, irodalmi kezdeményezések, egyesületek, szerkesztőségek révén 

egyfajta kulturális többközpontúság volt kialakulóban, amelyet egyes kortársak rosszmájúan 

csak klikkesedésnek neveztek.734 Az ellenzéki politika mögött álló írói-értelmiségi réteg, a 

baloldali mozgalmak képviselői és a feltörekvő, középkorú-fiatal generáció mind-mind 

magának vindikálta az irodalmi vezető szerepét.  

A szakirodalom nem győzi hangsúlyozni, hogy az idősebb generáció (melyhez 

tulajdonképpen Gömöry és Sziklay is tartozott) egy „lezárult kor esztétikai eszményeit 

kívánta stilizálni” esszéin, tanulmányain, egyéb társadalomtörténeti vagy kritikai írásain 

keresztül, miközben a fiatalok jóval nyitottabbak voltak a modern európai áramlatokra.735 A 

fiatalok (Győry Dezső, Jócsik Lajos, Balogh Edgár stb.) hangoztatták a társadalom 

messianisztikus küldetéstudatát, a szociális gondolat fontosságát és a Duna-táji népek 

összetartozásának programját. Az utólagosan megkonstruált „felvidéki szellem” pedig, amely 

egyfajta sajátos, területhez kötött magyar mentalitás képzetét foglalta magában, csak az első 

bécsi döntést követő néhány év diskurzusaiban erősödött fel.736 

Ebben a fejezetben nem maga a csehszlovákiai magyar irodalom kialakulása, az irodalmi 

művek esztétikai értéke vagy az egyes írók munkássága és korabeli megítélése érdekel, hanem 

                                                           
734 Lásd például: „A Magyar Vasárnap fő feladata volt, hogy klikkek ellen küzdön, hogy mindenkit egy táborba 

tömörítsen, mert kicsiségünkben csak így jön ki valami.” In: PMH, 1926. április 25. 7. Magyar Vasárnap. A 

Magyar Vasárnap szerkesztőt kap 
735 Filep Tamás Gusztáv: A (cseh)szlovákiai magyar irodalom, tudományosság... i.m. 12. 
736 Erről lásd Filep Tamás Gusztáv: Felföldi közírók a magyarországi állapotokról 1938 után. In: Bárdi Nándor – 

Simon Attila (Szerk.): Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Somorja-Šamorín, Fórum 

Kisebbségkutató Intézet, 2006. 139–154. 



147 
 

sokkal inkább az, hogy miként pozícionálta magát Sziklay Ferenc és Gömöry János a 

szlovenszkói magyar irodalomról, s ezáltal magáról a közösségépítés szükségességéről szóló 

viták során. 

Sziklay Ferencnek határozott elképzelései voltak arról, miként kell megszervezni a 

Csehszlovákiában élő írókat, nemcsak kultúrreferensi megbízatásából kifolyólag, hanem saját 

írói ambíciói miatt is. Ennek eredményeképpen személye az 1920-as és az 1930-as évek 

fordulóján zajló irodalmi viták gyújtópontjába került. Gömöry János ezzel ellentétben 

viszonylag kevés szépirodalommal foglalkozó vagy az irodalmi élet megszervezését sürgető 

munkát hagyott hátra, inkább tudományos, ezen belül is történeti műveket publikált, s 

jellemzően főként a társadalomtudós, a pedagógus szemszögéből tekintett a csehszlovákiai 

magyar értelmiség kulturális törekvéseire. Emlékirataiban írt csak részletesebben a Magyar 

Írás folyóirat céljairól. A Kazinczy Társaság élén is sokkal inkább szimbolikus, az egyes 

világnézeti és generációs csoportokat integráló szerepet töltötte be, s nem dolgozott ki egy az 

egész csehszlovákiai magyarságra kiterjedő kulturális programot. 

Az alábbiakban két kezdeményezésen keresztül vizsgálom meg kettejük elképzeléseit a 

magyar értelmiség összefogására vonatkozólag. Elsőként a Kazinczy Társasággal, majd pedig 

az 1930 és 1932 között megszervezett Szentiváni Kúriákkal foglalkozom, továbbá egy 

alfejezetben Gömöry és Sziklay első bécsi döntést követő, a magyarországi társadalomba való 

reintegrációját követem nyomon. 

Feltételezésem szerint a szlovenszkói magyar irodalomról szóló viták mögött elsősorban az 

állt, hogy melyik város, melyik egyesület, melyik irodalmi vagy újságírói csoportosulás, netán 

melyik pártpolitikus vagy világnézeti csoport diktálja a csehszlovákiai magyar irodalom 

irányvonalát. A szlovenszkói magyar irodalom létjogosultságát és színvonalát feszegető 

értelmiségi összetűzések hátterében kibontakozó kulturális pozícióharc mögött az húzódhatott 

meg, hogy az egymástól messze fekvő városokban működő értelmiségiek képesek-e 

„szlovenszkói magyar” közösségként gondolkodni, s hogy van-e erre egyáltalán igény. Nem 

elhanyagolható szempont az sem, hogy a viták kibontakozásakor mennyire estek latba a 

szakirodalom által is hangoztatott világnézeti különbségek? Persze nem szabad elfelejteni, 

hogy a vita- és pamfletirodalom mindig fontos ismertető jegye volt a nemzeti irodalmak 

kialakulásának,737 így ez érvényesnek tűnik a csehszlovákiai magyarok 1920-as évekbeli 

irodalmi viták vizsgálatakor is. 

                                                           
737 Filep Tamás Gusztáv: A (cseh)szlovákiai magyar irodalom, tudományosság... i.m. 14. 
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1. Sziklay Ferenc a szlovenszkói magyar irodalomról  

Sziklay Ferenc kultúrreferensi hatáskörétől függetlenül is gyakran foglalkozott a magyar 

kisebbségi irodalom helyzetével, s ezzel összefüggésben a formálódó közösség kulturális 

megszervezésének problémáival. Követendő példának az erdélyi magyar értelmiség 

tevékenységét tartotta, különösen az Erdélyi Helikon folyóirat gyakorolt rá nagy hatást, bár ő 

is tisztában volt vele, hogy a csehszlovákiai magyarság nem rendelkezik az erdélyihez 

hasonló regionális hagyományokkal.  

Ahogy Forgách Géza is hangsúlyozta, „...életműve egy sarkalatos magyar kultúrpolitikai 

gondolat, a decentralizáció jegyében állott“.738 Sziklay ugyanis az államfordulat által kialakult 

helyzetet egyfajta decentralizációs folyamatként értelmezte, melynek során a régi 

Magyarország különböző, az „oszthatatlan magyar irodalomnak’’ egymással egyenrangú 

komponensét képező739 „kultúrterületekre” (az ő felosztásában: Magyarország, Erdély, 

Szlovenszkó, Ruszinszkó és Bácska) esett szét.740  

Az elgondolást egyrészt az a személyes tapasztalat ihlette, hogy Sziklay a történelmi 

Magyarország négy különböző vidékén tanított, Pozsonyban, Fehértemplomban, 

Szatmárnémetiben, végül Kassán, így rálátása volt a régiók közti kulturális különbségekre, 

s gyakorlati tapasztalatot szerzett a kis vidéki kultúrközpontok fejlesztésében. Másrészt az 

irodalmi decentralizáció elképzelését a Kazinczy Társaság 1918 előtti főtitkárának, 

Eöttevényi Nagy Olivér magyar ügyvédnek a kulturális programjára hivatkozva fejlesztette 

tovább, s alkalmazta önkényesen az államfordulat után kialakult kisebbségi helyzetre.741 A 

decentralizációs elgondolás szerint az, amit korábban vidéki irodalomnak neveztek, a 

megváltozott helyzetben már kisebbségi irodalomként fogható fel. Ezzel Sziklay 

tulajdonképpen azt kívánta kifejezésre juttatni, hogy Magyarország területének nagyhatalmi 

felosztása újralegitimálta az utódállamokban korábban is létező, regionális vagy vidéki 

irodalmi mozgalmakat, melyek tehát szerinte 1918 előtt is megvoltak, s ezért azt feltételezte, 

hogy a kisebbségi társadalom különálló területként is életképes egységet alkothat. Ezt az 

„életképességét” abban vélte felfedezni, hogy maga a terület az elmúlt évszázadok során már 

számtalan írót adott a magyar nemzetnek, köztük Balassi Bálintot, Kazinczy Ferencet vagy 

Jókai Mórt. Tehát szerinte a fő kérdése 1918 után csupán annyi volt, hogy képes-e 

                                                           
738 Forgách Géza: Sziklay Ferenc... i.m. 4. 
739 OSZK, K, fond 158, 7. doboz, Sziklay Ferenc: A Kazinczy Könyv- és Lapkiadó Szövetkezet jelentősége. 1. 
740 OSZK, K, fond 158, 7. doboz, Sziklay Ferenc: A kisebbségi magyar irodalom hivatása.1. 
741 OSZK, K, fond 158, 4. doboz, Sziklay Ferenc: Kassa két irodalmi-élet indítása. 8. 
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Szlovenszkó a tehetséges írók működését biztosítani.742 Sziklay több helyen használta a 

„kényszer decentralizáció” szókapcsolatot is,743 hangsúlyozva, hogy e program nem a 

természetese fejlődés, hanem az első világháború lezáró nagyhatalmi döntések nyomán indult 

el a megvalósítás útján. Cs. Gyímesi Éva Sziklaynak tulajdonítja a gyöngy motívum első 

előfordulását összmagyar viszonylatban.744 A kultúrreferens az Erdélyi Helikon hasábjain 

ugyanis a szerinte tragikus kisebbségi helyzetben a szellemi értékek igazgyöngye által 

biztosított katarzis-élményről írt,745 vagyis ahogy Cs. Gyímesi kiemelte, Sziklaynál az 

irodalom az értékvesztés ellensúlyozására, a konfliktushelyzetek feloldására is szolgált.746 

Sziklay azok közé tartozott, akik az irodalom társadalom- és kultúraformáló szerepkörét 

tartották mindenekelőtt valónak, s az irodalmi munkák erkölcsi, pedagógia eszközként való 

felhasználását részesítették előnyben. Úgy gondolta az irodalomnak nem szórakoztatnia, 

hanem nevelnie kell a közönséget. „Az irodalom a vox humana örök összhangja, az isteni 

szépség, jóság, igazság, az emberi örök értékek inkarnációja.”747 Máshol ugyanezt a 

következőképpen fogalmazta meg: „Az igazi irodalom emberábrázolás, de nem olyan 

ábrázolása az embernek, amilyen, hanem amilyennek lennie kellene. A mai irodalom hivatása, 

hogy megalkossa a jövő embertípusát, azt az embert, aki ki tudja vezetni az emberiséget a mai 

világkáoszból. Céltudatos, kötelességtudó, a társadalmi békét munkáló, hívő, szépséget kereső 

emberre, közönség nevelő eszköze az irodalom.”748 

Sziklay saját kultúrreferensi feladatát is elsősorban abban látta, hogy tudatosítania kell a 

kisebbségi társadalomban az irodalompedagógiának a szükségességét: „a szlovenszkói 

magyarságot nem a demagógia, de a céltudatos irodalmi nevelés fogja megmenteni” – írta 

Győry Dezsőnek 1923 tavaszán.749 Sziklay mindennek középpontjába a nemzeti érzés 

kifejezésre juttatását helyezte. „Az irodalom az élet jele. Ahol nem teremhet meg irodalmi 

élet, ott nincs nemzeti élet sem.“750 Nem a művészet, az önkifejezés vagy az esztétika 

szemszögéből, hanem egyfajta nemzeti közösségszervező eszközként tekintett a szépirodalmi 

                                                           
742 OSZK, K, fond 158, 25. doboz, Sziklay Ferenc: Az irodalmi élet decentralizációja. 5 oldalas kézzel írott 

szöveg. Rádióelőadás Kassán. é.n. 4. 
743 OSZK, K, fond 158, 24. doboz, Főtitkári jelentés a KT 1929. évi működéséről; OSZK, K, fond 158, 5. doboz, 

Sziklay Ferenc levélfogalmazványa Szvatkó Pálnak, Kassa. 1928. november 26. 
744 Cs. Gyimesi Éva: Gyöngy és homok. ideológiai értékjelképek az erdélyi magyar irodalomban. Bukarest, 

Kriterion,  1992. 45. 
745 Sziklay Ferenc: Kisebbségi irodalom vagy kisebbségek irodalma? 456. Erdélyi Helikon, 1930/3. 451–457. 
746 Cs. Gyimesi Éva: Gyöngy és homok... i.m. 56. 
747 Sziklay Ferenc: Kisebbségi irodalom vagy kisebbségek irodalma? 453. Erdélyi Helikon, 1930/3. 451–457.  
748 PMH, 1926. október 10. Magyar Vasárnap, 7. Sziklay Ferenc: Az író felelőssége 
749 OSZK, K, fond 158, 24.doboz/4.fólió: Sziklay Ferenc levele Győry Dezsőnek, Kassa, 1923. március 7. 
750 OSZK, K, fond 158, 25. doboz, Sziklay Ferenc: Az irodalmi élet decentralizációja. 4. 
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művekre: „az irodalmi kérdés nem játék, nem esztétikum, de kisebbségvédelem” – 

fogalmazott 1935-ben.751 

Sziklay első nagy visszhangot kiváltó irodalomról szóló cikke 1925 nyarán jelent meg, 

mellyel Fleischmann Gyula kassai OKP-s párttitkár Irodalom és politika című cikksorozatára 

kívánt reagálni. Fleischmann három rövid írásban fejtette ki véleményét a szlovenszkói 

magyar irodalom és kultúra aktuális helyzetéről, főként a sikertelen kezdeményezéseket és a 

közönség érdektelenségét emelve ki. Politikusként természetesen nem tartotta felelősnek 

mindezért a kisebbségi politikát, a hibákat összességében az írókra hárította. Kifejtette 

továbbá, hogy a szlovenszkói magyar irodalomnak szellemben és nyelvben is nemzetinek kell 

lennie,752 s kifogásolta, hogy az addig megjelent irodalmi munkák egyáltalán nem 

foglalkoztak „a magyarság szenvedéseivel, küszködéseivel, céljaival és törekvéseivel.”753 

Sziklay nagy vehemenciával vetette bele magát válasza megírásába, mely szintén Irodalom és 

politika cím alatt, négy közleményben jelent meg az ellenzéki pártok napilapjában. A 

kultúrreferens először is ironikusan hangot adott abbéli örömének, hogy végre a politika is 

foglalkozik a kulturális élettel és az irodalommal, majd több pontban vágott vissza 

Fleischmannak. Kifejtette, hogy a kultúrát nem lehet kizárólag a politikus szemével nézni, s 

általában nem az irodalomnak kellene támogatnia a politikát, hanem fordítva. Arra, hogy 

miért nincs meg az egységes magyar gondolat a szlovenszkói magyar irodalomban Sziklay 

úgy reagált, hogy a magyar kisebbségi politikában sincs meg semmilyen egységes irányadó 

(nemzeti) elv, ezért ezt más területen, főleg a kulturális életben sem lehet elvárni. „Milyen 

legyen az író? Kisgazda, ker.szoc., jogpárti?” – tette fel a kérdést.754 Írásában egyértelmű 

kritikát fogalmazott meg nemcsak Fleischmann elképzeléseivel, hanem a teljes magyar 

kisebbségi politika kultúrához való hozzáállásával szemben is: „A mai politikából hiányzik a 

régi magyar politika két lényeges alkotója, az ideális, emelkedett szellem és az önzetlenség” – 

írta.755 „A politika a hat év alatt nem hogy összehangolta volna a lelkeket s így biztosította 

volna az erők összefogását a létért való küzdelemben, de éppen az elveken való lovaglás (mert 

szerencsétlenségünkre nemcsak egy elv dobódott a közvéleménybe) inkább elválasztotta 

egymástól a vezető egyéneket s egymással szembenéző, egymásra féltékeny csoportokra a 

                                                           
751 OSZK, K, fond 158, 24. doboz/3. pallium, Sziklay Ferenc levélfogalmazványa Farkas Istvánnak, Kassa, 

1935. május 23. 
752 PMH, 1925. július 3. 1. Fleischmann Gyula: Irodalom és politika II.  
753 Uo. 
754 PMH, IV.évf.158.sz.1925. július 17. Sziklay Ferenc: Irodalom és politika II. 4. 
755 PMH, 1925. július 17. 4. Sziklay Ferenc: Irodalom és politika II.  
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tömegeket. Nemcsak az egyes pártok viszonylatában, de ugyanazon egy párt egyes 

frakcióinak viszonylatában is.”756 

Sziklay markáns véleménynyilvánítása a saját személye által is képviselt politikáról 

félreérthetetlen üzenet volt a politikai elit számára, amely éppen ezekben a hónapokban élte át 

egyik legválságosabb időszakát. A Sziklay által nagyra becsült Petrogalli Oszkár 1925 

januárjában bekövetkező halálával a csehszlovákiai magyar politika elvesztette az egyik, 

eltérő irányzatokat integráló vezéregyéniségét. Néhány hónappal később pedig az OKP 

kettészakadt, majd új elnököt választott. Ez év folyamán alakult meg az MNP is. Sziklay 

politikát kritizáló cikke tehát kétségtelenül ezekre a fejleményekre is reflektált valamilyen 

mértékben.  

Fleischmann cikkéhez többen hozzászóltak nemcsak a PMH-sok,757 hanem a kassai újságírók 

közül is többen,758 s voltak, akik magánlevélben jelezték a kultúrreferensnek mély 

egyetértésüket.759 Magát Fleischmannt azonban igencsak meglepte Sziklay reakciójának nyers 

stílusa, s szemrehányást tett neki, hogy a nyilvánosság előtt fogalmazott meg kritikát 

„egyazon szervezet munkásával” szemben.760 Csalódottságát fejezte ki a kultúrreferens 

hozzáállása miatt, s mint írta: „rá fogok mutatni azon mulasztásokra is, amelyekért a 

felelősség nem a politikusokat terheli, hanem elsősorban téged.”761 Ebből a levélből 

természetesen nem világos, hogy Fleischmann pontosan mire gondolt. 

Sziklaynak mindenesetre tudatában kellett lennie, hogy nem a megfelelő pillanatban és 

formában fogalmazta meg elégedetlenségét feljebbvalói kulturális politikájával kapcsolatban. 

Néhány hét elteltével maga is elismerte: „egy kissé jobban megnyomtam a tollat, mint ahogy 

szoktam”.762 Dzurányi azonban félreérhetetlenül üzent neki, hogy kritikus énjére a 

továbbiakban is számít: „Megcsináltad a nagy furórét, úgy hogy még ma is visszahangzik tőle 

az irodalom és politika és azután szépen elhallgattál, pedig fokozott szükség lenne rendszeres 

munkásságodra”.763 

Mindezek után a magyar közélet szereplői talán el is várták tőle, hogy megfelelő stílusban 

fogalmazott, összeszedett irodalmi programmal rukkoljon elő. 1925 őszén a PMH-ban jelent 

                                                           
756 Uo. 
757 Lásd például PMH, 1925. július 22. 4. Rácz Pál: Irodalmi problémáink; PMH, 1925. július 25. 3. Falu Tamás: 

Irodalom és politika. 
758 KN, 1925. július 9. 1. Ezeken a hasábokon elsőnek vetettük fel az irodalom és a politika kérdését… 
759 OSZK, K, fond 158, 24. doboz/5. pallió Fábry Zoltán levele Sziklay Ferencnek, Stósz, 1925. augusztus 31.; 

OSZK, K, fond 158, 23. doboz/2.mappa, Alapy Gyula levele Sziklay Ferencnek, Karlsbad, 1925. augusztus 24. 
760 OSZK, K, fond 158, 24. doboz/3. pallium: Fleischmann Gyula, Kassa, 1925. augusztus 18. 
761 Uo. 
762 PMH, 1925. augusztus 30. 4. Tessék kiszállani. Írta: Sziklay Ferenc. 
763 OSZK, K, fond 158, 22. doboz/6.mappa, Dzurányi László levele Sziklay Ferencnek, Prága, 1925. augusztus 

12. 
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meg a Simplex gondolatai a szlovenszkói magyar irodalomról című esszé,764 melyben a 

kultúrreferens Daniel Speer kora újkori német zeneszerző és kalandor alakjába bújva fejtette 

ki elképzeléseit a szlovenszkói magyar irodalom problémáiról és lehetőségeiről.765 

Magyarországi és Dáciai Simplicissimus (vagyis a Legegyügyűbb) szerencséjét kereső, örök 

optimista figuráján keresztül Sziklay azt próbálta kifejezni, hogy a magyar irodalom dolgait 

nem világnézeti vagy politikai szemüvegen keresztül kell megvitatni. Minden bizonnyal úgy 

ítélte meg, hogy kultúrreferensként üzenve éppen ennek a szándéknak mondana ellent, hiszen 

referensi mivoltát a korabeli közvélemény mégiscsak politikai pozícióként értelmezte, ezért 

választotta az álnevet.  

Írásában nem ítélte el a sokat által ostorozott dilettantizmust, úgy gondolta, hogy meg kell 

adni minden írónak a fejlődésre való lehetőséget.766 Sőt, a dilettantizmusnak egyenesen az a 

feladata, hogy „szétvigye az irodalmat”. Véleménye szerint ugyanis a dilettánsok voltak az 

elsők, akik életjelet adtak az államfordulat után.767 Filep Tamás Gusztáv is hangsúlyozta, 

hogy Sziklay afféle átcsapás elmélet híve lehetett, aki a minőség szintjének emelkedését a 

mennyiség gyarapodáshoz is kötötte és egy természetes kiválasztódási folyamatot vizionált.768 

Ez az elképzelés a Simplex gondolatai-ban világosan megfogalmazódott.  

Sziklay Simplexe két írói tevékenységet emelt ki, Márai Sándorét és Mécs Lászlóét, kiknek 

neve nemcsak Fleischmann cikkében, de a Kassai Napló hasábjain is gyakran forgott. Sziklay 

Márait az egyik legtehetségesebb szlovenszkói származású írónak tartotta, de kifogásolta, 

hogy „a szlovenszkói magyarsággal különösebb lelki közössége nincs,” mivel nem 

Csehszlovákiában él. Eközben Mécs László sikerének titkát abban látta, hogy nem a 

valóságról ír, hanem a közönség vágyait fogalmazza meg.769 Simplex külön fejezetben 

foglalkozott a világnézeti különbségekkel is, melyeket részben maga is problémaként ítélt 

meg, noha hitt benne, hogy nem jelenthetnek akadályt a közös törekvésekben.770 

Végül a szlovenszkói magyar irodalmi élet megszervezése kapcsán azt is fontosnak tartotta 

megállapítani, hogy a szlovenszkói magyar irodalom sajátosságai idővel ki fognak fejlődni. 

                                                           
764 Sziklay Ferenc: Simplex gondolatai a szlovenszkói magyar irodalomról. In: PMH, 1925. szeptember 2. 2–3.; 

PMH, 1925. szeptember 3. 2–3.; PMH, 1925. szeptember 4. 2–3.; 1925. szeptember 5. 2–3.; Az eredeti kéziratot 

lásd: OSZK, K, fond 158, 7. doboz 
765 Daniel Speer morvaországi német zeneszerző 1661 és 1666 között járt a szepességi és a felső-magyarországi 

városokban, valamint Erdélyben. Erről készült útleírása 1683-ban jelent meg. Bővebben lásd Szakály Ferenc: A 

Magyar és Dáciaci Simplicissimusról – szélesebb művelődéstörténeti keretben. 1998. In: Daniel Speer: Magyar 

Simplicissimus. A bevezetõt Kis Gy. Csaba, az utószót – írta. A jegyzeteket Benda Kálmán és – állította össze. 

Miskolc, Felsőmagyarországi Minerva, 1998. 217–227.  
766 PMH, 1925. szeptember 3. 2–3. Simplex gondolatai a szlovenszkói magyar irodalomról. 
767 PMH, 1925. szeptember 4. 2–3. Simplex gondolatai a szlovenszkói magyar irodalomról. 
768 Filep Tamás Gusztáv: A (cseh)szlovákiai magyar irodalom, tudományosság... i.m. 22. 
769 PMH, 1925. szeptember 5. 3. Simplex gondolatai a szlovenszkói magyar irodalomról. 
770 PMH, 1925. szeptember 8. 2. Simplex gondolatai a szlovenszkói magyar irodalomról.. 
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Fokozatosan kell rászoktatni az olvasókat az irodalmi értékekre, s ennek az 

„irodalompedagógiának” egy minden irodalmi irányt összefogó szépirodalmi és kritikai lap 

lehetne az alapja. Mindehhez a különféle világnézetű emberek együttműködése szükséges, 

miközben a dilettantizmust nem kiirtani kell, hanem felhasználni az irodalom népszerűsítése 

érdekében.771 A dilettantizmus kapcsán hasonló véleményen volt a komáromi Alapy Gyula, a 

a Szlovenszkói Magyar Kultúregylet főtitkára is.772 

Sziklay a Simplex gondolatai-nak megjelenése után mintegy fél évvel, 1926. május 1-jén 

kezdte el szerkeszteni a PMH irodalmi mellékletét, a Magyar Vasárnapot. Dzurányi 1926 

őszén Győry Dezsőn keresztül üzente a kultúrreferensnek, hogy Budapesten megtárgyalta a 

melléklet ügyét is, s „Tarján Ödön [MNP-s politikus, aki a PMH pénzügyeiben általában a 

döntő szót kimondta] azt akarja, hogy két hét múlva már négyoldalas irodalmi melléklettel 

vasárnap tizenhat oldalon jelenjünk meg.”773 Ezzel egyrészt joggal feltételezhette, hogy tervei 

hamarosan megvalósulhatnak, másrészt lehetőséget kapott annak bizonyítására, hogy 

programja az együttműködésről vagy a dilettánsok bevonásáról a gyakorlatban is 

működőképes és sikeres tud lenni. Szerkesztői felhívásában hangsúlyozta, hogy szeretné 

befejezni a harcokat, s békejobbot nyújt ellenségeinek. „Irodalmi hite szent háromságának” 

pedig a tisztultabb ízlést, az irodalmi szellemet és a magyar nemzeti érzés fejlesztését jelölte 

meg.774 Simplex irodalmi programja egyben Sziklay Ferencnek azon elképzeléseit is hirdette, 

amelyet ezt követően próbált a gyakorlatba ültetni a kassai Kazinczy Társaság élén az 1920-as 

évek második felétől. 

 

2. A kassai Kazinczy Társaság Sziklay Ferenc főtitkársága idején (1922–1932) 

A Kazinczy Társaság (1898–1945) kiemelt helyet foglal el nemcsak Kassa, de a 

csehszlovákiai magyar kisebbség művelődéstörténetében is. Míg a dualizmus korában főként 

a magyar történelem és irodalom helyi, részben regionális népszerűsítésével foglalkozott, 

vezetői a két világháború között igyekeztek kilépni a városi keretekből, s országos kulturális-

irodalmi egyesületté és kiadóvá fejleszteni.  

Már a korabeli szakirodalom is méltatta a társaság tevékenységét, különös tekintettel 

kiadványaira,775 a második világháborút követően pedig főként Turczel Lajos foglalkozott 
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772 Turczel Lajos: Hőskor és dilettantizmus (Adalékok a csehszlovákiai magyar irodalom első szakaszának 
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774 PMH, 1926. május 1. 7. Magyar Vasárnap, Sziklay Ferenc: Íróknak és Közönségnek! 
775 Lásd például Kemény Gábor: Így tűnt... i.m. 
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vele.776 Idővel természetesen különféle irodalom- és könyvtörténeti összefoglaló munkák is 

tettek említést róla.777 Az elmúlt húsz év szakirodalma azonban az eddig leírtakat ismétli vagy 

csak említés szintjén érinti a társaság történetét.778 Kivételt ez alól Csala Kornélia kiadványai 

jelentenek, melyek közül egyben már a Kazinczy Társaság történetének levéltári forrásokon 

alapuló tömör ismertetésére is kísérlet történt.779 Mindezek ellenére a mai napig nem áll 

rendelkezésre olyan összefoglalás, amely a társaság vezetőinek célkitűzéseit és a szervezettel 

kapcsolatos elképzeléseit a korabeli kisebbségi politikai-kulturális viták viszonyrendszerében 

is elhelyezné.  

Az egyesület 1898. február 2-án alakult meg Kazinczy Kör néven a Kassai Hírlapírók Otthona 

és a Kassai Irodalmi Társaság, vagyis egy újságírói és írói érdekcsoport egyesüléséből. Az 

egyesület 1917-ben vette fel a Kazinczy Társaság nevet. Alapszabályaiban legfontosabb célját 

is megfogalmazta: „szellemi központot létesíteni Kassa város és vidéke művelt társadalma 

részére, ápolni a magyar irodalom, művészetek s tudományok szeretetét s azok 

népszerűsítésére és terjesztésére közremunkálni, megvédeni és előmozdítani a sajtó jogos 

érdekeit, végül minden kulturális és irodalmi mozgalmat a rendelkezésre álló eszközökkel 

támogatni.”780 Az alakuló közgyűlésen, ahol Kazinczy Ferenc egyik Kassán lakó unokája, dr. 

Offenheimer Gyuláné (akkori nevén dr. Kazinczy Gyuláné) is megjelent,781 külön 

hangsúlyozták azt a körülményt, hogy az 1890-es évekig nem volt magyar nyelvű irodalmi 

élet Kassán, mivel a lakosság nagyrészt idegen ajkú volt.782 

A társaság fontosnak tartotta a lokális, városi kultúra nemzeti felfogásban való 

népszerűsítését, ennek jegyében szervezte meg ünnepségeit például Vörösmarty Mihály 

születésének századik (1900. december 2.),783 vagy Bocska István halálának 300. 

évfordulójára (1906), de fontosnak tartotta Rákóczi kultuszának ápolását is. 

1901 augusztusában a társaság emléktáblát avatott Kazinczy Ferencnek a Fekete Sas 

kapujának déli oldalán, annak emlékére, hogy az 1780-as években itt szállt meg a költő kassai 

tartózkodása idején. Az emléktábla leleplezése alkalmából Rákosi Jenő tartott ünnepi 
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beszédet.784 Az egyesület felolvasóestjeinek főleg a premontrei rend főgimnáziumának 

nagyterme adott otthont. Tagjainak létszáma az első világháborúra elérte a 386 főt.785 A 

társaság kezelte a város első népkönyvtárát is, amely főleg 19. századi magyar irodalmi 

műveket gyűjtött.786 A társaság alapítói közt nagyrészt olyan személyiségeket találunk, akik 

talán Bubics Zsigmondtól, Kassa 1887 és 1907 közötti püspökétől eltekintve elsősorban helyi 

szinten fejtettek ki jelentősebb közéleti tevékenységet. Ide sorolható Stöhr Antal, Révész 

Kálmán, Ladányi Béla, Katona Mór, Péchy Zsigmond, Lekly Gyula, Juhász Andor, Hoffmann 

Arnold, Kovács Zsigmond, Blanár Béla, Sárossy Árpád, Kemény Lajos, Klimkovics Elemér, 

Hohenauer Ignác, valamint Takács Menyhért, aki 1900 és 1933 között jászói prépost volt.787 

A Kazinczy Társaság Csehszlovákia megalakulásakor rövid időre kénytelen volt beszüntetni 

tevékenységét, tagjai közül sokan Magyarországra költöztek. 

Több Csehszlovákiához került városi egyesülethez hasonlóan a Kazinczy Társaság is sok 

tekintetben ott folytatta tevékenységét, ahol 1919 elején abbahagyni kényszerült. Műkedvelő 

előadásokat, koncerteket, kulturális esteket és kiállításokat szervezett, vagyis összességében a 

két világháború között is a helyi magyar elit reprezentációs céljait szolgálta. Az új kihívást 

számára elsősorban az jelentette, hogy képes-e országos szinten is betölteni ezt a reprezentatív 

kulturális vagy irodalmi szerepet. Diktálhat-e minden csehszlovákiai magyar író számára 

elfogadható irodalmi irányvonalat? Felléphet-e egyáltalán a teljes csehszlovákiai magyar író- 

és művésztársadalom nevében, ahogy azt Sziklay Ferenc elképzelte? 

A társaság államfordulat utáni tevékenysége természetesen nehezen volna értelmezhető a 

korabeli politikai kontextus ismerete nélkül, hiszen azon túl, hogy a korban még nem 

beszélhetünk mai értelemben vett civil szervezetekről, a társaságnak a kisebbségi politikai elit 

kultúrpolitikai terveiben is megvolt a maga helye. A Kazinczy Társaság országos irodalmi 

szervezetté való fejlesztése ugyanis Sziklay Ferenc kultúrreferensi megbízatásának részeként 

fogalmazódott meg Sziklay és Petrogalli Oszkár egyeztetései során. „Mivel a kultúrreferátus 

részben kultúrpolitikai jellegű, Petrogalli igazgató úrral úgy állapodtunk meg, hogy az 

irodalmi részt a Kazinczy Társaság égisze alatt fogom intézni – Így az az irodalmi és irodalmi 

életet szervező munka, melyet a Kazinczy Társaság, ill. én, mint annak főtitkára csináltam, 

                                                           
784 Az emléktáblát Fő utca 25. szám alatt helyezték el. Lásd: Blanár Béla – Kovács Zsigmond (Szerk.): A kassai 

„Kazinczy-kör” évkönyve. Kassa, Kazinczy-kör, 1901–1904. 8. 
785 Kardos Gyula (Szerk.): A kassai Kazinzcy-kör 1913–14 évi jelentése. Kassa, Kazinczy-kör, 1914. 26. 
786 Kovács Zsigmond (Szerk.): Könyv-jegyzék a kassa népkönyvtárban lévő könyvekről. Kassa, 

Felsőmagyarország politikai napilap nyomdája.  1905. 
787 PMH, 1924. október 19. 1. Sziklay Ferenc: A 25 éves Kazinczy Társaság. 
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hivatalos megbízás, s az illetékesekkel való megbeszélések alapján történt”788 – hivatkozott 

megbízatására Sziklay az 1930-as évek elején. 

A kisebbségi politikusok számára minden bizonnyal racionálisabbnak tűnt egy már létező 

egyesületre támaszkodni, s ebből kiindulva építeni fel új, országos hatókörű szervezeteket. A 

Kazinczy Társaság tehát 1918 után a magyar ellenzéki pártok holdudvarához tartozó 

kulturális egyesületté vált, hiszen vezetőségében az OKP és az MNP kassai politikusai is nagy 

számban foglaltak helyet. Az sem kizárt, hogy a társaság közvetve részesült 

a Magyarországról érkező támogatásokból is, amelyek befolyással lehetettek működésére. 

Sziklay Ferenc 1916-ban lett a társaság tagja,789 és 1922-ben már annak főtitkárként 

tevékenykedett.790 Ezt a tisztséget egy évtizeden keresztül, 1932 elején történő lemondásáig 

viselte. A korabeli egyesületek vezetésében a tényleges munkát (programok szervezése, 

adminisztráció, a társaság költségvetésének vezetése stb.) a titkár végezte, miközben az elnöki 

tiszt általában csak jelképes, reprezentatív funkciónak számított. Fia visszaemlékezései szerint 

a Kazinczy Társaság újjáélesztése volt Sziklay Ferenc legfontosabb műve, mellyel kissé 

idealisztikusan a csehszlovákiai magyar írókat minden világnézeti különbségre való tekintet 

nélkül kívánta összefogni.791 A magyar irodalom fellendülése szempontjából párhuzamba 

állította Kazinczy Ferenc és a két világháború közötti kort, ezáltal talán saját magát is egyfajta 

modern Kazinczyként képzelte el.792  

Sziklay egyértelműen a társaság irodalmi profilját igyekezett továbberősíteni, s feladatát 

Szlovenszkó, mint kultúrterület magyar irodalmi életének és magyar irodalmának 

megteremtésében látta. „A Kazinczy Társaság célkitűzése megváltozott a megváltozott 

helyzettel. Régebben, mint vidéki irodalmi kör csak visszhangja lehetett Pest irodalmi 

koncertjének, visszavert fénye, bolygója a központi napfénynek.  A nagy, világot megrázó 

katasztrófa eltépett a régi naprendszertől s önálló útra vert minket. […] Kazinczynak nem a 

munkája fontos, hanem a példája. Amint ő megőrizte a kor parancsszavát, úgy nekünk meg 

kell értenünk a máét, s amit ő elvégzett egymaga csodás munkabírással, soha meg nem szűnő 

lelkesedéssel és kitartással, azt kell elvégeznie a róla elnevezett Társaságnak egyesült erőkkel. 

Fölrázni a csapásoktól lesújtott, közönybefásult lelkeket, megmenteni, kifejleszteni a bennük 

                                                           
788 OSZK, K, fond 158, 24. doboz, Sziklay Ferenc levele a Kazinczy Könyv és Lapkiadó Szövetkezet Tekintetes 

Igazgatóságához. Kassa, 1931. október 11. 16. 
789 A kassai Kazinczy-Kör 1916. május 6-án rendes tagjává választotta Sziklay Ferencet, a „magyar irodalom 

történetírás és versírás terén szerzett érdemei méltánylásául”. In: OSZK, K, fond 158, 6. doboz 
790 Magyar Hírlap (a továbbiakban MH), 1922. március 19. A Kazinczy Társaság újból megkezdi működését. 

Közli: Csala Kornélia: (szerk.): Reorganizácia literárneho… i.m. 49. 
791 Sziklay László: Egy kassai... i.m. 283–284. 
792 OSZK, K, fond 158, 4. doboz, Sziklay Ferenc: Kassa két irodalmi-élet indítása. 9. 
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szunnyadó szellemi erőket, önmagunkért, gyermekeinkért, a magyarság jövő életéért!” – 

olvasható Sziklay a társaság 1925-ös jubileumára írt cikkében.793 

Az egyesület 1924-ben tartotta meg az államfordulat utáni első tisztújító nagygyűlését, 

melynek során az alapszabály-módosítást is elfogadták.794 Az új alapszabály szerint a társaság 

„nem politikai egyesület, célja kizárólag: ápolni a magyar irodalmat, a művészetet és 

tudományt”.795 S bár a társaság valóban nagyrészt irodalmi célokat fogalmazott meg, saját 

zenei, képzőművészeti és tudományos, illetve külön női szakosztállyal is rendelkezett, 

rendszeresen szervezett előadásokat, koncerteket és kiállításokat. 

 

A Kazinczy Társaság kassai viszonylatban a tág értelemben vett magyar városi középosztályt 

(értelmiségieket, hivatalnokokat, ügyvédeket, kereskedőket, tanárokat, írókat stb.) tömörítette. 

A fennmaradt gyűjtőívek tanúsága szerint az egyesület taglétszáma az újraindulást követően 

gyorsan növekedett, 1923-ban 212, a következő évben már 489 személy fizette a 12 koronás 

                                                           
793 PMH, 1924. október 19. 1. Sziklay Ferenc: A 25 éves Kazinczy Társaság. 
794 MH, 1922. március 28. 4. A Kazinczy Társaság tisztújító nagygyűlése. A gyűlésről lásd még ŠA KE, fond 

KŽ, 261. doboz, leltári szám 6, iratszám 6508/24pres. Měsíční zpráva za měsíc květen 1924. 9–10, Kazinczyho 

společnost.  
795 ŠA KE, fond KŽ, 518. doboz, leltári szám 20426. Košice-Stanovy spolku Kazinczyho spolok so sídlom 

v Košiciach, schválenie (8, oktobra, 1923).  
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éves tagdíjat. Sziklay Ferenc hagyatékában 465 kassai tag neve maradt fenn, közülük a 

mintegy 333 (72%) férfitagnak a foglalkozása is ismert.796 Az adatokból kiderül, hogy a 

Kazinczy Társaság nagyrészt Kassa óvárosában élő, magyar polgári réteg egyesülete volt, 

melyben a főiskolai hallgatók a tagok csupán 2%-át tették ki. 

Ugyan egy 1929-es névsor szerint a tagok száma az 500-at is elérte,797 az igazán aktív 

szerepet az egyesületben csak az a mintegy tucatnyi ember játszotta, akik nemcsak a 

programokat szervezték, hanem az egyesület működését is biztosították. Közülük érdemes 

külön megemlíteni Éder Elzát, a kassai Éder család tagját, aki a Kazinczy Társaság női 

szakosztályát vezette, s akinek rendszeres felolvasó estjei nagy sikert arattak a város 

közönsége előtt. De a lelkes tagtoborzók között találjuk Schalkház Sárát is, aki a húszas 

években Kassán újságíróskodott, s akinek sikerült női rokonait is meggyőznie a társaságába 

való belépésről. Rajta kívül Kazinczy-tag volt még a teljesség igénye nélkül Halász-Hradil 

Elemér és Kiselbach Géza kassai festőművész, a Bauernebl neves kassai sörgyáros család 

több tagja, Münster Tivadar volt kassai polgármester, Körmendy-Ékes Lajos, Derfinyák 

Gusztáv, Fleischmann Gyula, Fischer-Colbrie Ágost római katolikus püspök, Polák Gyula, 

Schuster János és Tost Barnabás OKP politikusok, Szepessi Miksa újságíró, valamint Wick 

Béla, akkor a teológiai szeminárium tanára, helytörténész. De itt találjuk az Oelschläger 

családot is, köztük a tehetséges kassai műépítészt Oelschläger-Őry Lajost, valamint 

Grosschmid Géza ügyvédet, parlamenti szenátort és feleségét, Márai Sándor szüleit is. Maga 

Márai szintén tagja volt a Kazinczy Társaságnak, s bár annak ellenére, hogy ekkor már nem 

Kassán élt, csehszlovákiai magyar írónak számított. Az egyesület társadalmi bázisa 

ugyanakkor nem korlátozódott a kassai lakosságra. 1924-től folyamatosan épültek ki 

kapcsolatai a többi várossal, ezért néhányan beléptek a tagok közé Kassán kívülről is. 

A társaságot részben a tagdíjakból, részben a Sziklay kultúrirodáját is fenntartó két párt 

hozzájárulásaiból tartották fenn, de további anyagi támogatásban részesült az 1923–1927 

között létező Kassai Zsupa,798 Kassa városa, a Kassai Polgári Társaskör, illetve a Bauernebl 

részvénytársaság részéről is.799 A társaság ebből tudta fenntartani kétszobás irodáját a Kovács 

utca 10-es számú házban, ahol kisebb ülései, megbeszélései zajlottak. Közgyűléseit azonban 

                                                           
796 OSZK, K, fond 158, 25. doboz, A Kazinczy társaság taggyűjtő ívei. A Kassa-Oderbergi Vasút (a 

továbbiakban KsOD) Csehszlovákia területére eső vonalait 1921 után a Csehszlovák Államvasutak vették 

kezelésbe. Ezért nem világos, hogy 1921 után lehetett-e valaki a KsOD alkalmazottjai, ahogy az a taggyűjtő 

ívekben olvasható. Ők csehszlovák állami alkalmazásba vett személyek, akik munkáltatójukat korábbi nevén 

jelölték meg vagy pedig a beírt adatok vonatkoznak egy korábbi időszakra. 
797 OSZK, K, fond 158, 25. doboz, A Kazinczy társaság taggyűjtő ívei. 
798 ŠA KE, fond KŽ, 222. doboz, leltári szám 673. Podpora Košickej župy Kazinczyho spolku – ďakovný list 

(1928). 
799 OSZK, K, fond 158, 25. doboz, Főtitkári jelentés a Kazinczy Társaság 1929. évi működéséről, 8. 



159 
 

nem itt, hanem a tágasabb Lőcsei Házban, a Kassai Polgári Társaskör székhelyén tartotta. A 

nagyobb programoknak, hangversenyeknek és különféle ünnepségeknek a Schalkház Szálló 

nagyterme, egyes színi előadásainak pedig az akkori Városi Színház (a mai Állami Színház) 

adott otthont. 

A korban minden bizonnyal fontos közösségformáló szerepe volt a társaság által rendezett 

helyi és országos szintű rendezvényeknek. Ezek közül kiemelkedtek a Csehszlovákia egész 

magyarlakta régiójára kiterjedő, központilag is megszervezett ünnepségek Petőfi Sándor és 

Jókai Mór magyar írók születésének 100. évfordulója alkalmából, valamint az 1925-ös és 

1935-ös kassai Rákóczi ünnepségek. De nagyszabású jubileumot tartottak 1924-ben is, 

amikor a Halász-Hradil Elemér által 1935-ig vezetett képzőművészeti szakosztály is 

bemutatkozott,800 valamint 1928-ban a társaság fennállásának harmincadik évfordulójára. 

Annak ellenére, hogy bizonyos ideig a szakosztály tagjai voltak olyan híres kassai 

képzőművészek, mint Feld Lajos, Jakoby Gyula, Jasusch Antal vagy Löffler Béla801 főleg 

Halász-Hradil tevékenysége köthető szorosabban a társasághoz.802 Nem véletlen, hogy 

a többiek nevét ma már a kassai avantgárdhoz vagy a Krón Jenő-féle iskolához kötjük, amely 

művészi kibontakozásukat elősegítette, s amely világnézeti alapon is elkülönült 

a konzervatívabb Kazinczy Társaságtól. Művészeti tevékenységük azonban ekkor még 

szorosan kötődött a helyi magyar kisebbségi elit által szervezett rendezvényekhez.  

A fontosabb rendezvények közül érdemes még megemlíteni az 1928-as jubileumi ünnepséget, 

melynek során egy Kazinczy Évkönyvet is kiadtak. Ezenkívül változó rendszerességgel 

különféle kultúrelőadásokat is szervezett a társaság, 1926-ban majdnem minden vasárnap,803 

míg 1929-ben egész évben összesen csak 13-at.804 Az előadásokon az 1920-as években 

váltakozó létszámban vettek részt az érdeklődők. A koncerttel egybekötött rendezvényekre 

akár több száz érdeklődő is ellátogatott, 805 de volt, hogy kevesebb mint 50-en voltak rájuk 

kíváncsiak.806 

 

2.1. Sziklay Ferenc és a Kazinczy-könyvek 

A Kazinczy Társasága új alapszabálya Sziklay tervei nyomán egy írói szakosztály 

felállításáról is döntött, amely a csehszlovákiai magyar írók egy szervezetbe tömörítését, a 

                                                           
800 Saučin, Ladislav: Elemír Halász-Hradil a umenie jeho doby. Bratislava, VSFVU, 1962. 90. 
801 Uo. 123. 
802 OSZK, K, fond 158, 22. doboz, Halász-Hradil Elemér levele Sziklay Ferencnek, melyben Sziklay segítségét 

kéri a maga és Kieselbach kiállítása reklámjához. Kassa, 1929. április 29.   
803 ŠA KE, fond KŽ, 106. doboz, leltári szám 370. „Kazincziho spolek“ v Košicích, činnost, 2.    
804 OSZK, K, fond 158, 25. doboz, Főtitkári jelentés a Kazinczy Társaság 1929. évi működéséről, 6. 
805 ŠA KE, fond KŽ, 177. doboz, leltári szám 3472. Činnosť Kazinczyho spoločnosti v Košiciach – správa PR. 
806 ŠA KE, fond KŽ, 106. doboz, leltári szám 370. „Kazincziho spolek“ v Košicích, činnost, 2.    
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magyar irodalmi élet megteremtését, a kritikai szellem kifejlesztését és egy irodalmi folyóirat 

alapítását tűzte ki célul. Az irodalmi célok középpontba állítása már a társaság 

újraindulásának kezdeteinél hangsúlyossá vált. Egy 1925-ös közgyűlésen Sziklay kettős 

feladataként az írók és művészek munkaterének biztosítását, illetve a közönség 

megszervezését jelölte meg.807 Ezek a tervek természetesen mind visszaköszöntek Simplex 

esszéjében is. 

A Fleischmann-Sziklay vita időszakában, 1925 közepén jött létre a Kazinczy Könyvbarát 

Társaság, amely éveken keresztül megszólalási lehetőséget biztosított a csehszlovákiai 

magyar írók számára. Sziklay a „Politika helyett kultúrmunka!” jelszó alatt indította be 

nagyszabású toborzó kampányát, s felhívásában a politikára „vesztegetett időt” „oktalan 

szélmalomharcnak” nevezte.808 A könyvek kiadását a berlini Voggenreiter Verlag 

munkatársával, Farkas Gyula irodalomtörténésszel (Krammer Jenő nagybátyjával809) közösen 

szervezte meg. A Ludwig Voggenreiter Verlag nemcsak csehszlovákiai, hanem 

magyarországi és erdélyi könyvek kiadásában is közreműködött, s a Kazinczy Társasággal 

közösen már 1923 óta jelentetett meg kiadványokat. Mivel Farkas Gyula Magyar Osztályát 

a magyar Kultuszminisztérium is támogatta,810 ezért a Kazinczy Társaság és Farkas 

együttműködése minden bizonnyal a Budapesttel kapcsolatban álló magyar pártok közvetítése 

révén jött létre.  

Márai Sándor Párizsból írt, PMH-ban megjelent cikkében üdvözölte a Könyvbarát társaság 

megalakulását.811 A berlini Voggenreiter kiadóval való együttműködés keretén belül 1924 és 

1928 között több mint húsz Kazinczy-kiadvány jelent meg, főleg szépirodalmi munkák 

csehszlovákiai magyar írók tollából. Ebben a sorozatban adták ki például Győry Dezső azóta 

sokat idézett Újarcú magyarok című verseskötetét vagy Darkó István első regényeit is.812 Az 

önálló kötetek mellett érdemes megemlíteni a Sziklay Ferenc által összeállított Lírai 

antológiát 1926-ból, amely kifejezetten a Voggenreiter felkérése született meg,813 s melyben 

26 csehszlovákiai magyar író mutatkozott be saját verseivel – nagyrészt a Kazinczy Társaság 

                                                           
807 PMH, 1925. december 2. 5. A Kazinczy Társaság közgyűlése 
808 PMH, 1925. július 10. 1. Sziklay Ferenc: Irodalompártolás. Kassa, 1925. július 9.  
809 OSZK, K, fond 158, 21. doboz/1. mappa, Farkas Gyula levele Sziklay Ferencnek, Berlin, 1925. június 5. 
810 OSZK, K, fond 158, 21. doboz, Farkas Gyula levele Sziklay Ferencnek, Berlin, 1925. október 19.; Farkas 

Gyula 1928 áprilisától a berlini Collegium Hungaricumot vezette. Lásd. Újváry Gábor: A berlini Collegium 

Hungaricum története 1924–1944. In: 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_berlini_collegium_hungaricum_tortenete_1924_1944/ (Letöltve: 2014. 

szeptember 3.)  
811 Márai Sándor: „Adjatok kétezer olvasót!“. Idézi Filep Tamás Gusztáv: A hagyomány... i.m. 164–166. 
812 Például Darkó István: Zúzmara. Regény az ifjúságról. Berlin, Voggenreiter Verlag, 1926.; Darkó István: 

Szakadék. Košice-Kassa, Kazinczy, 1928. 
813 OSZK, K, fond 158, 23. doboz, Sziklay Ferenc levélfogalmazványa Tamás Lajosnak, Kassa, 1925. október 

23. 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_berlini_collegium_hungaricum_tortenete_1924_1944/
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írói szakosztályának tagjai.814 Mindez ugyanakkor kockázatos vállalkozás is volt a kiadó 

számára, hiszen a publikáló szerzők még nem voltak ismertek sem Csehszlovákiában, sem 

Magyarországon. 

Sziklayék a Könyvbarát Társaság olvasóközönségét előfizetői alapon szerették volna 

biztosítani. Az előfizetők száma már 1925 végére elérte a 800 főt,815 1927-ben pedig már 

1300-at, melyből azonban Farkas Gyula mindössze 950-et tartott biztos fizetőnek.816 

A Könyvbarát Társaság a kezdeti biztató indulás ellenére folyamatos anyagi nehézségekkel 

küzdött, már 1926 közepére nagy adósságokat halmozott fel.817 A bizonytalan anyagi helyzet 

rendezése céljából818 először 1927 közepén fogalmazódott meg belföldi kiadóvállalattá 

szervezésének terve szövetkezeti alapon.819 Mikor 1928. január 1-től a Voggenreiter Verlag 

felmondta a könyvszállítást820 a Kazinczy Társaság válaszút elé került: beszünteti 

a könyvkiadást vagy önálló kiadóvá alakul. Ekkor jött létre a Kazinczy Kiadóvállalat. 

Innentől kezdve a könyvek a pozsonyi Concordia nyomdában készültek, amely az OKP 

tulajdona volt.821 

Sziklay Győry Dezsővel közösen már 1925-ben elkészítette az „írástudók kataszterét”, amely 

150 csehszlovákiai író nevét tartalmazta.822 Kemény Gábor szerint ugyanakkor szintén ebben 

az évben elsőnek a losonci Simándy Pál vetette fel az íróegység tervét, egy írókonferenciát 

tartalmazó javaslatában,823 de ezt állítólag maga Sziklay tette lehetetlenné Keller Imre Kassai 

Naplóban megjelent cikke szerint.824 

Végül az írók 1926 pünkösdjén állították össze a 208 „tollforgató” listáját a Csehszlovákiai 

Magyar Újságírók Szindikátusa által rendezett trencsénteplici írógyűlésen.825 Itt Sziklay azt 

javasolta, hogy szavaztassák meg az írókat, hogy kiket tartanak egymást közt méltónak az írói 

szakosztály tagságára.826 Végül 1927. május 7-én ez alapján alakult meg a Kazinczy Társaság 

                                                           
814 Sziklay Ferenc (Szerk.): Lírai Antológia. Szlovenszkói és Ruszinszkó magyar költőinek alkotásaiból. Berlin, 

Ludwig Voggenreiter Verlag Magyar Osztály, 1926.  
815 OSZK, K, fond 158, 30. doboz, Sziklay Ferenc levélfogalmazványa ismeretlennek, Kassa, 1925. december 

30.  
816 OSZK, K, fond 158, 21. doboz, Farkas Gyula levele Sziklay Ferencnek, Budapest, 1927. november 7.  
817 OSZK, K, fond 158, 21. doboz, Farkas Gyula levele Sziklay Ferencnek, Berlin, 1926. augusztus 16.  
818 OSZK, K, fond 158, 21. doboz, Farkas Gyula levele Sziklay Ferencnek, Budapest, 1927. november 7. 
819 OSZK, K, fond 158, 21. doboz, Sziklay Ferenc levele Schubert Tódornak, Kassa, 1927. május 5. 
820 OSZK, K, fond 158, 21. doboz, Sziklay Ferenc levele Tichy Kálmánnak, Kassa, 1928. január 3. 
821 Angyal Béla: Érdekvédelem… i. m. 111. 
822 PMH, 1925. október 25. 4. Győry Dezső: Íróink egységes frontja; OSZK, K, fond 158,4. doboz, Sziklay 

Ferenc: Kassa két irodalmi-élet indítása. 9. 
823 Kemény Gábor: Így tűnt... i.m. 32. 
824 KN, 1925. szeptember 4. 3. Keller Imre: Mécsnek mindent szabad!... 
825 PMH, 1926. május. 16. 6. A csehszlovákiai magyar írók pünkösdje Trencséntelpic fürdőn 
826 OSZK, K, fond 158, 4. doboz, Sziklay Ferenc levele Szent-Ivány Józsefnek, Kassa, 1930. március 15. 
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írói szakosztálya Tátraszéplakon, eredetileg 44 taggal. Az osztályba csak azokat vették föl, 

akikre az összes szavazat legalább fele esett.827 

Bár Kemény Gábor és az ő nyomán Turczel Lajos is az avantgardista Földes Sándort és a 

konzervatív Telek A. Sándort említik, akik megtagadták belépésüket a szakosztályba,828 de 

Sziklay Keménynek már könyve megjelenésének évében megírta, hogy: „A Kazinczy írói 

szakosztállyal való közösséget nem Telek A. Sándor tagadta meg, az ő fejlődése még nem ért 

akkor addig, hogy írószámba vehessük, hanem Jankovics Marcell. Lemondó levele ma is 

megvan.”829 Az, hogy Jankovics miért nem vállalta a tagságot, a levélből nem derül ki.  

Az ilyen, magyar egységet sugárzó, szimbolikus aktusok semmiképpen sem voltak 

hasztalanok a kiadói tervezések szempontjából, önmagukban azonban nem garantálták az írók 

tényleges együttműködését. A Kazinczy írói szakosztályában foglalt helyet például a 

jobboldali, keresztény beállítottságú Mécs László, Rácz Pál vagy Tichy Kálmán, és 

valószínűleg melléjük lehet elhelyezni Alapy Gyulát, Schalkház Sárát, Tamás Lajost, 

Szeredai-Gruber Károlyt, Sárosi Árpádot, és magát Sziklayt is. Ők valószínűleg más 

értékrendszert vallottak, s másként gondolkodtak az irodalomról is, mint például a szintén a 

szakosztály tagjává választott Fábry Zoltán, Vozári Dezső vagy a kifejezetten kommunista 

érzelmű Forbáth Imre.830 Kissé önkényesen a két „csoport” között foglaltak helyet a Fonód 

szerint polgári és/vagy baloldali íróknak nevezett Sándor Imre, B. Palotai Boris, Jarnó József, 

Juhász Árpád, Darvas János, Wimberger Anna, Kelembéri Sándor, Sebesi Ernő, Simon 

Menyhért és Szombathy Viktor.831 Rajtuk kívül Darkó István, Egri Viktor, Farkas István, 

Fülöp Árpád, Győry Dezső, Herczeg Gábor, Keller Imre, N. Jaczkó Olga, Páll Miklós, Szenes 

Erzsi, Tamás Mihály és Vécsey Zoltánt is a szakosztály tagja lett. Őket egyik fenti 

kategóriába sem lehet végérvényesen beskatulyázni. Az irodalommal kapcsolatos 

együttgondolkodás már csak ebből a szempontból is kétségesnek tűnt. 

                                                           
827 OSZK, K, fond 158, 4. doboz, Sziklay Ferenc levele Szent-Ivány Józsefnek, Kassa, 1930. március 15.; 

Sziklay Ferenc: Kulturális... i.m. 101.  
828 Turczel Lajos: Két kor mezsgyéjén… i.m. 117. 
829 OSZK, K, fond 158, 23. doboz/1.mappa, Sziklay Ferenc levele Kemény Gábornak, Kassa, 1940. július 30. 
830 Alapy Gyula (Komárom), B, Palotai Boris (Kassa), Darkó István (Kassa), Darvas János (Prága), Egri Viktor 

(Nagyszombat), Farkas István (Ipolyság), Fábry Zoltán (Stósz), Forbáth Imre (Prága), Fülöp Árpád (Ungvár), 

Győry Dezső (Prága), Herczeg Gábor (Pozsony), Jarnó József (Pozsony), Juhász Árpád (Kassa), Kelembéri 

Sándor (Kassa), Keller Imre (Kassa), Mécs László (Királyhelmec), N. Jaczkó Olga (Tarna), Páll Miklós 

(Pozsony), Rácz Pál (Ungvár), Sándor Imre (Prága), Sárosi Árpád (Kassa), Schalkház Sára (Kassa), Sebesi Ernő 

(Eperjes), Simon Menyhért (Munkács), Szenes Erzsi (Prága), Szeredai-Gruber Károly (Pozsony), Sziklay Ferenc 

(Kassa), Szombathy Viktor (Rimaszombat), Tamás Lajos (Pozsony), Tamás Mihály (Beregszász), Tichy Kálmán 

(Rozsnyó), Vécsey Zoltán (Prága), Vozári Dezső (Prága), Wimberger Anna (Pozsony). In: Kemény Gábor: Így 

tűnt… i.m. 41. 
831 Fonód Zoltán: Üzenet… i.m. 244. 
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1925-től a kisebbségi magyar pártok egymással való rossz viszonya is hatással volt a társaság 

belső irányítására.832 Blanár Béla, az egyesület akkori elnöke aktívan részt vett az MNP kassai 

szervezetének megalapításában, ezért a Kazinczy Társaságot erős kritikák érték az OKP, 

személy szerint Fleischmann Gyula részéről.833 Sziklay 1925 decemberében főtitkári 

tisztségéről való lemondásával kívánta orvosolni a helyzetet, bár már ezt megelőzően 

meggyőződésévé vált, hogy a társaság „progresszív elemei,” „a Kazinczyt őséül tisztelő 

kassai szabadkőműves páholy” tagjai lejáratják főtitkári munkáját.834 De 1925 végére nem 

látta biztosítottnak a helyi sajtó támogatását sem.835 A Kassai Újság egy cikkírója egyenesen a 

leváltását követelte: „Sziklay […], akit képességei és látköre alkalmassá tehetnek arra, hogy a 

katedráról tanítsa a fiatalságot a magyar irodalom szeretetére, de semmi esetre sem arra, hogy 

Kelet-szlovenszkó egyetlen nagy magyar irodalmi társaságának kormányát forgassa. Ehhez a 

felelősség fokozott érzésén kívül koncepció, európai látkör, diplomatikus tapintat és 

generációkat átfogó irodalmi kultúra kell, amely tulajdonságokat Sziklay főtitkár úrban 

nagyító üveggel is alig lehet felfedezni.”836 

A Sziklayt támadó írás mögött feltehetően Keller Imre állt, aki ezt néhány hónappal 

megelőzősen egy vitriolos tollba mártott cikkében az általa csak „Szlovenszkói 

Szentháromságnak” nevezett Mécs László, Rácz Pál és Sziklay irodalmi programjával, tehát a 

Kazinczy Társasággal szemben is állást foglalt:837 „A fenének kell a ti irodalmatok” – írta.838 

Sziklay a névtelen cikk megjelenését követően lemondott főtitkári posztjáról, de ezt a döntést 

a társaság nem fogadta el, ezért a kultúrreferens továbbfolytatta munkáját és megszervezte a 

könyvek kiadását.839 

Az ezzel párhuzamosan az 1920-as évek végére kibontakozó, részben irodalomkritikai, 

részben világnézeti ellentétekre visszavezethető viták különféle táborokra, többek között 

a PMH köré tömörülő írókra és újságírókra, valamint a Kassán élő, a Kazinczy Társaságban 

vezető szerepet betöltő értelmiségiekre osztották a csehszlovákiai magyar irodalmat 

                                                           
832 Sziklay Ferenc: Kulturális... i. m. 96. 
833 Az erről szóló rendőrségi dokumentumot magyarul kiadta: Csala Kornélia: (szerk.): Reorganizácia 

literárneho… i.m. 51 – 52.; Ehhez lásd még a KÚ, 1925. december 2. 7. A Kazinczy Társaság beléletébe 

bevonult a politika 
834 PMH, 1924. október 26. 1. Sziklay Ferenc: Személyes kérdésben. Kassa, október 25. 
835 OSZK, K, fond 158, 4. doboz, Sziklay Ferenc: A Kazinczy Társaság tekintetes választmányának helyben, 

Kassa, 1925. december 1. 
836 KÚ, 1925. december 2. 7. A Kazinczy Társaság beléletébe bevonult a politika. A választmányból az összes 

szabadkőműveseket kidobták. Sürgősen le kell váltani a főtitkárt. 
837 KN, 1925. szeptember 4. 3. Keller Imre: Mécsnek minden szabad!... 
838 Uo. 
839 Csala Kornélia: (szerk.): Reorganizácia literárneho… i.m. 53. 
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megteremteni kívánó értelmiségiek egy részét.840 Az együttműködési szándék hiányát 

természetesen tetézte a nagy földrajzi távolság is, s az ebből fakadó rendszeres személyes 

egyeztetés hiánya. Nem mindenki értett egyet azzal, hogy egy kassai szervezet vagy éppen 

maga Sziklay diktálja az irodalmi irányvonalat. Ráadásul a Kazinczy-könyvek recepciója sem 

volt túl pozitív, bár ebben a tekintetben hasonló kritikát kapott a teljes csehszlovákiai magyar 

könyvtermés, így a pozsonyi Új Auróra kiadványai is. Márai Sándor egy cikkében finoman 

utalt nemcsak a Kazinczy, de az eddig megjelent művek dilettáns voltára, valamint az 

„irodalom elvidékiesedésének” problémájára.841 Volt, aki viccet csinált abból, hogy 

a Kazinczy Társaság akárkit az írói közé fogad.842 Mások azt rótták fel, hogy a kiadványok 

nem foglalkoznak eleget a szlovenszkói magyar valósággal.843 A kisebbségi magyar irodalmat 

később, 1933-ban a Nyugat egyik kritikája is a dilettáns jelzővel illette.844 Mindez egy 

pillanatra Sziklay tervének a kudarcát is előre vetítette. A kultúrreferens valószínűleg számolt 

azzal, hogy Kassához hasonlóan más városok egyesületei és kiadói is maguknak fogják 

vindikálni az irodalmi élet irányítójának szerepét. Sőt, valószínűleg azt is tudatosította 

valamilyen mértékben, hogy az 1920-as évek végére felnőtt egy fiatal, másként gondolkodó 

írógeneráció, amelynek tagjai szintén beleszólást követeltek a közéletbe. Nehezen viselte 

azonban a személyével szemben megfogalmazott kritikákat (lásd Keller), és azt is, hogy a 

nyilvános életben rá kultúrreferensként, kultúrpolitikusként, vagyis az ellenzéki pártok 

embereként, nem pedig valódi kritikusként vagy íróként tekintenek. 

Mindenesetre főtitkársága idején látott napvilágot a Kazinczy-könyvek túlnyomó többsége. A 

háttérben azonban a kezdeményezés folyamatos anyagi nehézségekkel küzdött. A Kazinczy 

Kiadóvállalat 1928-ban történő megalapítását a Kazinczy Könyv- és Lapkiadó Szövetkezet 

létrehozása követte 1931 márciusában.845 A harmincas évekre a gazdasági válság általános 

elmélyülése idején a Szövetkezet, így az egész Kazinczy Társaság anyagi helyzete tovább 

                                                           
840 OSZK, K, fond 158, 4. doboz, Schubert Tódor levele Sziklay Ferencnek, Léva, 1929. augusztus 13.; OSZK, 

K, fond 158, 4. doboz, Forgách Géza levele Sziklay Ferencnek, Prága, 1930. március 9. 
841 PMH, 1930. február 23. 4. Márai Sándor: Kisebbségi irodalom. Budapest, február 22. 
842 Turczel Lajos: Humoros sajtónk 1938 előtt. 128. In: Turczel Lajos: Hiányzó fejezetek. Tanulmányok a két 

világháború közötti csehszlovákiai magyar irodalomról és sajtóról. Bratislava-Budapest, Madách-Szépirodalmi 

Kiadó, 1982. 120–134. 
843 Darvas János: A szlovenszkói magyar irodalom válsága. 54. Képes Hét, III. évf.(1930)/3. szám, 54–56.; OSZK, 

K, fond 158, 24. doboz, Sziklay Ferenc levélfogalmazványa Farkas Istvánnak, Kassa, 1931. január 8.; Lásd még 

Féja Géza: A szlovenszkói magyar tudat. Magyar Írás, 1935/10. 94–100. 
844 Illés Endre: Szlovenszkói magyar könyvek I. In: http://epa.oszk.hu/00000/00022/00555/17341.htm (Letöltve: 

2013. december 10.), valamint Illés Endre: Szlovenszkói magyar könyvek II. In: 

http://epa.oszk.hu/00000/00022/00555/17342.htm (Letöltve: 2013. december 10.) 
845 A szövetkezet hivatalos bejegyzésének dokumentumát lásd: ŠA KE, fond Krajinský súd v Košiciach, leltári 

szám 1219, FIR. Register BXIV/104. Kazinczyho drústvo ku vzdaváni kníh a časopisu; Csala Kornélia: 

Reorganizácia... i. m. 68.; PMH, 1930. szeptember 14. 14. Szeptember 21-én alakul meg a Kazinczy Könyv- és 

Lapkiadó Szövetkezet. A csehszlovákiai magyarság nagyszabású kulturális vállalkozása Liptószentivánban tartja 

alakuló közgyűlését. 

http://epa.oszk.hu/00000/00022/00555/17341.htm
http://epa.oszk.hu/00000/00022/00555/17342.htm
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súlyosbodott, melyet egy Kazinczy-kiadvány, Vécsey Zoltán az 1918–1919-es kassai 

államfordulatot feldolgozó Síró város című dokumentumregényének az elkobzása is 

tetézett.846 Sziklay Ferenc meglehetősen rosszul viselte a társaságot ért kritikákat, akár 

irodalmi, akár politikai jellegűek voltak, s a bírálatok nagy részét hajlamos volt személye 

elleni támadásként értelmezni. 1931 végén éppen a Vécsey-könyv elkobzása miatt keletkező 

70 000 csehszlovák korona hiány miatt sikkasztással is megvádolták.847 Az ügyben a 

kultúrreferens Darkó Istvánra hárította a felelősséget, s őt okolta a könyv cenzúra nélküli 

megjelentetéséért, valamint a tagdíjak elsikkasztása miatt is848 – bár mindezt nem nyilvánosan 

tette, hanem Darkónak írt magánlevelében.  

Végül 1932 februárjában másodszor is lemondott, s ezt követően valóban úgy tűnt, hogy 

örökre szakítani kíván a társasággal.849 Éveken keresztül az egyesület 1932 márciusában 

induló folyóiratában, a Magyar Írásban sem publikált, még külön felkérésre sem.850 Végül itt 

csak egyetlen verse jelent meg Optimista ének címmel, amely érezhetően a társaság akkori 

vezetésének szóló üzenet is volt egyben: „Sérthet akárki, én megbocsátok.”851 1936 tavaszán, 

Esterházy János nyomására elvállalta a társaság elnöki tisztségét,852 majd minden bizonnyal 

az Egyesült Magyar Párt nyomán kialakuló kulturális összezárkózás okán újra tagja lett a 

Kazinczy Szövetkezet igazgatóságának.853 Az elnöki tisztségben Blanár Bélát 1932-ben 

felváltó Gönczy Gábort követte. Székfoglaló beszédében hangsúlyozta, hogy nem egyéni 

ambícióktól vezérelve, hanem Kassa magyar társadalmának kulturális fejlődéséért érzett 

felelőssége miatt vállalta az általa csak díszként értelmezett elnöki helyet, s a társaság 

céljaként továbbra is a különféle világnézetű, de a magyar nemzeti eszmében egységes 

kisebbségi magyarságot fogja összefogni.854 Ekkor kezdeményezte a Csehszlovákiai Magyar 

Irodalmi Szövetség életrehívását, amelynek aztán a Kazinczy Társaság is a tagja lett.855 

                                                           
846 Majercsik Mária: Egy dokumentumregény Kassáról. In: http://www.irodalmiszemle.bici.sk/lapszamok/ 

2011/2011-szeptember/1097 (Letöltve: 2014. január 5.) 
847 OSZK, K, fond 158, 24. doboz, A Magyar Szó november 8.-i számából (1931), Keresik az árulót a Prágai 

Magyar Hírlapnál. 
848 OSZK, K, fond 158, 22. doboz/6.mappa, Sziklay Ferenc levele Darkó Istvánnak, Kassa, 1932. április 1. 
849 OSZK, K, fond 158, 23. doboz, Sziklay Ferenc levele Mécs Lászlónak, Kassa, 1933. február 20. 
850 OSZK, K, fond 158, 27. doboz, Oszvald Dániel levele Sziklay Ferencnek, Tornalja, 1935. január 17. 
851 Sziklay Ferenc: Optimista ének. In: Magyar Írás, 1936/1. 2–3. 
852 OSZK, K, fond 158, 22. doboz, Esterházy János levele Sziklay Ferencnek, Pozsony, 1936. március 11. 
853 PMH, 1936. december 20. 12. Az irodalmi egységesítés jegyében indult a Kazinczy Szövetkezet és a Magyar 

Írás új munkája 
854 OSZK, K, fond 158, 24. doboz, Sziklay Ferenc: Köszönet a megválasztatásért. 2–3. Megjelent: PMH, 1936. 

május 13. 8. 
855 PMH, 1935. március 21. 5. A szlovenszkói magyar író-szövetség életrehívását határozta el Sziklay Ferenc 

javaslatára a Kazinczy Társaság 

http://www.irodalmiszemle.bici.sk/lapszamok/%202011/2011-szeptember/1097
http://www.irodalmiszemle.bici.sk/lapszamok/%202011/2011-szeptember/1097
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Sziklay „sokat csalódott, szinte cinikussá edzett kritikus szellemként”856 – ahogy saját 

kulturális kérdésekhez való hozzáállását jellemezte – 1936 után is vállalt előadásokat, 

fellépéseket a társaság elnökeként, az egyesület irányításában azonban már nem játszott 

érdemleges szerepet. Hankiss János irodalomtörténész barátjának 1939 tavaszán írt hosszú 

levelében „nemzeti keresztény jobboldali” állásfoglalása és az őt „elgáncsoló” 

szabadkőműves szellemiség közti ellentétre vezette vissza a társasággal való viszonya 

megromlását.857 Csalódottságát egy ismeretlennek írt levélben még pontosabban 

megfogalmazta: „Nem az a szomorú, hogy Gömöry János, a szabadkőműves végrehajtotta 

rajtam a páholy ítéletét, de az, hogy Kassa keresztény társadalma nem állt a hátam mögé 

akkor, amikor a Kazinczy Társaságot meg akartam tisztítani azoktól az elemektől és attól az 

irányzattól, amelynek Gömöry főtitkársága idején a Társaságot kiszolgáltatta, s amivel a 

Kazinczy Társaságot a páholy kulturális expozitúrájává alacsonyította.”858 Elnökségéről 1938 

elején végleg lemondott, részben egészségügyi okokra hivatkozva,859 s bár az első bécsi 

döntést követően ódzkodott attól, hogy a társasággal együttműködjön vagy nevében fellépjen, 

végül sérelmeit félretéve haláláig Kazinczy-tag maradt. Ő adta a nevét az egyesület 1941–

1944 között megjelenő folyóiratának, a fia által szerkesztett Új Magyar Museumnak is.860 

 

3. A Szentiváni Kúriák (1930–1932) 

1930 és 1932 között három alkalommal gyűltek össze a csehszlovákiai magyar írók Szent-

Ivány József MNP-s politikus liptószentiváni kúriájában, hogy megbeszélést tartsanak 

a szlovenszkói magyar irodalom aktuális helyzetéről és problémáiról. Az első alkalommal 

(1930. május 12–14.) Móricz Zsigmond is jelen volt, s itt szerzett benyomásairól rövid 

beszámolót készített a Nyugat folyóiratba. Nyilvánvalóan kissé túlzott, amikor azt állította, 

hogy „Valami szent áhítat, lelkesedés és együttérzés jellemezte ezeket a tanácskozásokat,“861 

hiszen a csehszlovákiai magyar értelmiséget már az első Kúria is erősen megosztotta. 

                                                           
856 PMH, 1935. szeptember 8. 4. Sziklay Ferenc: Széljegyzetek a lévai Gyöngyösbokrétához. 
857 OSZK, K, fond 158, 26. doboz/1. fólió, Sziklay Ferenc levélfogalmazványa Hankiss Jánosnak, Kassa 1939. 

március 8. 
858 OSZK, K, fond 158, doboz 26./2. fólió, Sziklay Ferenc levélfogalmazványa [Révay Istvánnak], Kassa, 1939. 

február 4. Ugyanitt leírta, hogy 1920-ban egy kassai szabadkőműves azt javasolta neki, hogy lépjen be a helyi 

páholyba, de ez ellentmondott Sziklay értékrendszerével, mert szerinte Magyarország szétrobbantásában a 

páholy játszotta a főszerepet. Erre az illető a következőt felelte: „Jegyezd meg magadnak, hogy soha az életben 

nem fogod elérni azt, amit akarsz. Mindenütt találsz magad előtt egy láthatatlan falat, amely előtt vagy 

megállasz, vagy összetöröd rajta a fejed.” Sziklay László egy helyen utal arra, hogy az illető Keller Imre volt. 

Lásd. Sziklay László: Egy kassai… i.m. 307.  
859 1938 elején Ótátrafüreden kezelték.  
860 AMK, fond Mestský národný výbor, Oddelenie spolkové, leltári szám XVI/4. Kassai Kazinczy Társaság, 3. 
861 Móricz Zsigmond: Szentiváni Kúria. Nyugat, 1930/11. In: http://epa.oszk.hu/00000/00022/00491/15220.htm 

(Letöltve: 2014. november 3.) 

http://epa.oszk.hu/00000/00022/00491/15220.htm
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Jó három évtizeddel a történtek után Fábry Zoltán egy „csődtömeg történeteként“ írta le a 

kezdeményezést, amely szerinte egy „maradi politikai irányzat görcsös igyekezetű 

folytonossági kísérlete“ volt a felszínen maradásért – bár a meghívás ellenére ő maga egyik 

összejövetelen sem volt jelen személyesen.862 Később Turczel Lajos hangsúlyozta elsőként, 

hogy a Kúriákról 1945 után kialakított kép így eléggé leegyszerűsített.863 Ő egyébként úgy 

látta, hogy ezek az írói összejövetelek nem az ellenzéki pártok kulturális programját tükrözték 

– hiszen ekkor még mély ellentétek voltak az OKP és az MNP között – hanem jóval inkább 

a „demokratikus gondolkodású polgári írók“ együttműködésének elősegítését célozták, ezért 

mindezt Szent-Ivány József reálpolitikai elképzeléseinek szerves részeként kell értelmezni.864 

Bár Szent-Ivány központi szerepe a Kúriák megszervezésében vitathatatlan kétségtelen 

Turczel megállapítása annyira korrekcióra szorul, hogy Szent-Ivány az OKP-s politikusok 

jelenlétéhez is ragaszkodott, a második Kúrián például Szüllő Géza és Esterházy János is részt 

vett,865 vagyis az összejövetelek mégiscsak szimbolizáltak valamiféle pártközi 

együttműködést. Természetesen Szent-Ivány valóban szerette volna elkerülni, hogy akár az 

első, akár a többi Kúria pártszínezetet kapjon, s az íróknak szóló körlevelében hangsúlyozta, 

hogy annak fő célja az irodalom támogatása.866 Szent-Iványnak egyébként valóban volt egy 

írói, irodalompártolói énje is, Zerdahelyi József írói álnéven publikált prózai műveket. 

A politikus éppen az 1920-as és 1930-as évek fordulóján távolodott el kissé a mindennapi 

politizálástól és kezdett el foglalkozni intenzívebben a kulturális kérdésekkel. 

A szakirodalom nem firtatja különösebben, hogy miért éppen 1930 tavaszán határozta el 

magát az MNP vezetője a Kúria összehívására. Talán nem tévedek nagyot, ha az előzmények 

felvázolásához egészen Dzurányi László, a PMH akkori főszerkesztőjének Kis reális 

megbeszélés a szlovenszkói magyar írástudókkal című 1930. február 11-én megjelent 

vezércikkéig nyúlok vissza. Ez az írás ugyanis egy szenvedélyes és nemegyszer a 

személyeskedésig fajuló nyilvános írói vita kialakulásához vezetett, amely véglegesen 

felszínre hozta az ellenzéki pártok mögött álló írói és újságírói réteg egyes tagjai közt már 

korábban meglévő ellentéteket. Ennek a vitának a megfelelő keretek közé helyezését pedig 

éppen az első Kúria vállalta magára. 

                                                           
862 Fábry Zoltán: Szentiváni Kúria. Egy csődtömeg története. 234. In: Fábry Zoltán: Kúria, kvaterka… i.m. 227–

247. 
863 Turczel Lajos: Két kor mezsgyéjén... i.m. 117. 
864 Uo. 117–120. 
865 PMH, 1931. május 24. 3. Az írók és irodalom pártolók közös munkáján épít tovább a második Szentiváni 

Kúria 
866 OSZK, K, fond 158, 4. doboz, Szent-Ivány körlevele, Szentivánfürdő, 1930. április 19.  
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Dzurányi cikke egy félreérthetetlen metaforával indult, mellyel a kassai Kazinczy Társaság 

íróinak a Képes Héttel szembeni ellenérzéseit megfogalmazó (nem nyilvános) memorandumát 

hozta fel: „A szlovenszkói írástudók tűzhelyein – különösen a keleti planétán [tehát Kassán] – 

forrnak az üstök. A gőzről, amely az üstök fedelét emelgeti, még nem tudjuk, hogy az alkotás 

hajló és utat kereső ereje-e, vagy pedig tisztán csak azé az elégedetlenségé, amely a 

szlovenszkói magyar irodalom állapota fölötti jogos elégedetlenségen felül az írástudók 

önmagukkal szemben érzett elégedetlenségéből és a tört lendület lázadásából csapódik le.”867 

A Képes Hét a PMH 1928 októbere és 1930 februárja között megjelent, képes, irodalmi 

melléklete volt, mely állítólag a Sziklay Ferenc által szerkesztett 1927 tavaszán megszűnt 

Magyar Vasárnapot kívánta pótolni. A kultúrreferens számára sérelmes volt, hogy a lapot a 

megkérdezése nélkül indította el868 egy szerinte a Kazinczy Társaság írói szakosztályának 

tagjaiból összeállt „disszidens érdekcsoport.”869 Főszerkesztését egyébként 1930 elején vette 

át Győry Dezső Szvatkó Páltól,870 majd alig rá egy hónapra meg is szűnt. A Kazinczy 

Társaság íróinak Képes Hét-ellenes memoranduma, melyet többek között Darkó István, Mécs 

László és Sziklay is aláírtak, 1930 elején íródhatott, mivel Győry Dezső főszerkesztőnek 

címezték.871 Az aláírók három főbb dolgot kifogásoltak. Egyrészt azt, hogy az újság negatív 

álláspontot foglal el a kisebbségi magyar irodalommal szemben és az irodalmi törekvéseket 

elhallgatja, lekicsinyli. Másrészt szerintük a Képes Hét nem képvisel „nemzeti szellemet”, 

hanem „internacionalista, ú.n. mondain életet propagál”, továbbá ízléstelennek tartották a lap 

képanyagát.872 Dzurányi vezércikke tehát elsősorban a Kazinczy Társaság memorandumára 

reagált, melyet minden bizonnyal Győry Dezső mutatott meg neki. Másrészt ennek apropóján 

a szlovenszkói magyar irodalom tizenegy évéről is összegző ítéletet mondott. Legnagyobb 

problémának nem a sokat emlegetett dilettantizmust, hanem az ún. „partikularizmust” látta, 

legalábbis így értékelte az eddigi kezdeményezéseket, világosan utalva a Kazinczy Társaság 

könyvkiadói tevékenységére, s arra, hogy azzal nincs minden csehszlovákiai magyar 

                                                           
867 PMH, 1930. február 11. 1. Dzurányi László: Kis reális megbeszélés a szlovenszkói magyar írástudókkal. 
868 OSZK, K, fond 158, 24. doboz, Sziklay Ferenc levele a Kazinczy Könyv és Lapkiadó Szövetkezet Tekintetes 

Igazgatóságához. Kassa, 1931. október 11. 17. 
869 OSZK, K, fond 158, 21. doboz, Sziklay Ferenc: Írástudók disputája a farizeusokkal avagy a szlovenszói 

magyar irodalom helyzetének igaz fénnyel való megvilágítása Simplex által, 1930. 10.  
870 OSZK, K, fond 158, 4. doboz Győry Dezső levele Sziklay Ferencnek, Prága, Képes Hét Szerkesztősége, 

1930. január 8. 
871 PMH, 1930. március 2. 4. Győry Dezső: A Mi magyarságunk. Az írók nevében: hozzászólás a szlovenszkói 

magyar irodalom válságához. 
872 Magát a memorandum szövegét nem találtam meg. Annak pontjait Sziklay Ferenc 1930-as Simplex-esszéje 

tartalmazza. In: OSZK, K, fond 158, 21. doboz, Sziklay Ferenc: Írástudók disputája a farizeusokkal avagy a 

szlovenszói magyar irodalom helyzetének igaz fénnyel való megvilágítása Simplex által, 1930. 12–13. 
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értelmiségi egyöntetűen megelégedve.873 A főszerkesztő károsnak vélte, hogy „az irodalom 

érdekképviseletét a partikularizmust hirdető, önmagukat fórummá avatott – különben bármily 

tiszteletreméltó – körök és társaságok sajátítsák ki, amelyek nagyon alkalmasak lehetnek az 

irodalommal szemben megkívánható érdeklődés ébrentartására, de sohasem lehetnek 

hivatottak megfellebbezhetetlen értékjelzésre és a szlovenszkói irodalom értékeinek 

egyetemleges, mandatárius képviseletére.”874 Ezzel Dzurányi persze nem is arra célzott, hogy 

nem tartja természetes jelenségnek a többközpontú irodalmi életet, hanem inkább azt fejezte 

ki, hogy nem tulajdonít vezető irodalmi szerepkört a Kazinczy Társaságnak. Cikkében 

kijelentette, hogy „a 11 esztendővel elmúlt a türelmi időszak is” s a kritikai korszak 

beköszöntét hirdette meg, melynek keretében PMH is igyekezni fog kialakítani „a 

szlovenszkói magyar irodalmi kritika immár nagykorú fórumát, amely fórum hivatott lesz 

szelektálni az irodalom és az irodalmat fojtogató pszeudo-irodalom között.”875 

Ezzel tulajdonképpen egy évek óta húzódó irodalomszervezői, kritikai vita ért el újabb 

fontosabb állomásához. Prágában az 1928-ban induló Képes Héttel Szvatkó Pál kapott 

megbízást az irodalom szervezésére. Neki az volt az elve, hogy amíg csak regionális értékű, 

pontosabban provinciális irodalom van Szlovenszkón, addig főleg a magyarországi műveket 

kell közölni és nem az lesz a fő szempont, hogy az adott író szlovenszkói származású-e, 

hanem a munkák irodalmi értéke. A Képes Hét programjában ez egyértelműen 

megfogalmazódott.876 Ez belejátszhatott abba, hogy megszüntették Sziklay rovatát és 

beindították Szvatkó szerkesztésével a Képes Hetet. Az ebből fakadó sérelmek és viták még 

az 1930-as évek elején is bőven tartottak.  

Sziklay reakciója a történtekre hasonlóan szenvedélyes volt, mint 1925-ben. Legnagyobb 

sérelemként azt fogalmazta meg, hogy a cikkben egyértelmű utalás történik a memorandumra, 

amely szerinte a társaság belső ügye, s nem tartozik a nyilvánosság elé. Dzurányi 

főszerkesztőként próbálta meggyőzni, hogy a cikk nem őt és a Kazinczy Társaságot akarta 

bántani, „hanem csak használni, mert hitem szerint megérett az idő, hogy irodalmi életünkben 

megindítsuk éppen az irodalom érdekében való tisztulási folyamatot,” és ragaszkodott hozzá, 

hogy a kultúrreferens válaszának helyet adjon újságjában. Bár hozzátette, hogy nem akar 

végeláthatatlan vitákba bocsátkozni.877  

                                                           
873 PMH, 1930. február 11. 1. Dzurányi László: Kis reális megbeszélés a szlovenszkói magyar írástudókkal. 
874 Uo. 
875 PMH, 1930. február 11. 1. Dzurányi László: Kis reális megbeszélés a szlovenszkói magyar írástudókkal. 
876 Képes Hét (a továbbiakban KH), 1928. október 7. S.J. Kassa, 22.; KH, 1929/3.szám, 312., Egri Viktor: A 

kisebbségi magyar irodalmi élet margójára. 
877 OSZK, K, fond 158, 4. doboz: Dzurányi László levele Sziklay Ferencnek, PMH, 1930. február 21. 
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A Dzurányi-féle cikk megjelenését követően többen kifejtették véleményüket a témában az 

ellenzéki pártok napilapjának hasábjain.878 Sziklay is csak néhány levélváltáson volt túl és a 

megfelelő válaszra készült, amikor bő héttel Dzurányi megnyilatkozása után a PMH Fulgor 

álnéven publikáló írója az olvasók nevében kijelentette, hogy a közönség azért nem olvas 

szlovenszkói magyar irodalmat, mert „az elmúlt években sokszor szörnyűségeket akasztottak 

a nyakára szlovenszkói irodalom címen. Klikkeket teremtettek, amelyek a nemzetre 

hivatkozva megrohamozták az olvasót, de a valódi szlovenszkói írók […] alig, vagy rosszul és 

idétlenül jutottak szóhoz e klikkek kiadványaiban.”879 

A kultúrreferens mélységesen felháborodott az írás tartalmán és stílusán, szerinte a cikk 

ugyanis a közönség egy részében bizalmatlanságot keltett a Kazinczy-kiadványok értéke iránt. 

Forgách Gézának írt levelében közölte, hogy helyreigazító nyilatkozatot követel a PMH-tól, s 

amennyiben mindez anyagi veszteséget vonna maga után, a Kazinczy Társaság kénytelen lesz 

a lap ellen üzleti hitelrontás címen pert indítani.880 Forgách Géza nem értette Sziklay 

sértettségét és fenyegetőzését, mivel a két cikkben maga is a napilap új kritikai 

irányvonalának érvényesülését vélte felfedezni: „Ha idejében hallatnád szavadat a mi 

hasábjainkon, senkinek se jutna eszébe az, hogy a mi kritikánk a Kazinczy-könyveknek szól! 

De hallgatásod – természetesen ezt a látszatot kelti. Ne haragudj, hogy kritizálok. Azonban, 

lehetetlen meg nem írnom azt, hogy rossz szerepet vállalsz most magadra. Képtelen dolgot 

művelsz, amikor »üzleti hitelrontás címén pört?« helyezel kilátásba, s amikor a Kazinczy 

Társaság választmánya által kiküldött bizottságra bízod az »igazság megállapítását«. Az 

irodalmi kritika nem állami bíróság elé való, s a Kazinczy Társaságnak irodalmi 

műpártolókból álló választmánya nem lehet döntő fórum tiszta irodalmi kérdésben” – fejtette 

ki világosan.881 

Sebesi Ernőnek részletesebben is kifejtette Sziklay, hogy miért nem reagált azonnal a két 

cikkre az újságban: „Én, mint ugyanazon szervek alkalmazottja, melyek a PMH-t is 

fenntartják, a PMH ellen nem foglalhatok állást s így kénytelen voltam fölvetni a bizalmi 

kérdést, velem azonosítja-e magát a Társaság, vagy a PMH-val. […] Ilyen körülmények közt 

teljesen magamra hagyottnak érzem magam, mert a független írók közül senki spontán nem 

állt a hátam mögé, még csak privát levélben [sem], engem nem keresett föl egy tiszttartó 

melegebb szóval. Így természetesnek kell találnod, hogy addig, amíg a helyzet jobbra vagy 

                                                           
878 Lásd például PMH, 1930. február 22. 1. Alapy Gyula: A magyar könyv kigyomlálása; PMH, 1930. február 23. 

4. Márai Sándor: Kisebbségi irodalom, Budapest, február 22. 
879 PMH, 1930. február 23. 7–8. Fulgor: Az olvasó megszólal. 
880 OSZK, K, fond 158, 4. doboz, Sziklay Ferenc levele Forgách Gézának, Kassa, 1930. március 6. 
881 OSZK, K, fond 158, 4. doboz, Forgács Géza levele Sziklay Ferencnek, PMH, 1930. március 9. 
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balra el nem dől, amíg a most gordiuszi csomóra gobozott helyzet nem tisztázódik, én semmit 

sem teszek, nem proponálok, nem exponálom magam senkiért.”882 Problémáját Szent-Ivány 

Józseffel is megosztotta,883 aki azt tanácsolta, hogy ne tulajdonítson különösebb jelentőséget 

Fulgor cikkének. „Te a feladatodat jól és lelkiismeretesen teljesítetted. Ezt elismeri mindenki. 

Levelednek az a része azonban, melyben quasi a monopoliumszerűséget hangoztatod a TI 

kezdeményezéseteknek, nem lehet teljesen objektív, különösen azért nem, mert teljesen 

figyelmen kívül hagyod azt a természetes fejlődést, a mely az itteni irodalmárainkat fölemelte 

az első idők színvonala fölé és ez jogokat is követel. Azután meg tényleg szükség van a 

kritikára” – írta az MNP-s politikus 1930. március közepén.884  Később arról is biztosította 

Sziklayt, hogy a tervezett összejövetelen, vagyis az első Kúrián lesz majd alkalma 

megtárgyalni a dolgokat.885 A kultúrreferens pedig megígérte, hogy „minden tekintetben az 

ellentétek elsimítására fog törekedni.”886 

Sziklayban nyilvánvalóan az 1925-ös tapasztalatok is munkáltak, amikor úgy döntött, hogy 

nem a nyilvánosság előtt támad vissza, hanem „csupán” magánleveleiben, annak ellenére, 

hogy Dzurányi főszerkesztő is biztatta válasza megírására. Sziklay mégis a hallgatás mellett 

döntött. Ezzel egyrészt nem kockáztatta, hogy az 1925-ös Fleischmann-féle esethez hasonlóan 

újra konfrontálódnia kelljen saját munkaadóival, a pártokkal. Bár a kritika ezúttal nem is 

közvetlenül a pártok felől érkezett, hanem olyan személyektől, akiknek irodalmi 

irányvonalával korántsem értett egyet, bár akik hozzá hasonlóan szintén a pártok által 

fenntartott napilapnál dolgoztak. Ráadásul a „támadások” ez alkalommal jóval egyértelműben 

szóltak Sziklay könyvkiadói tevékenységének, miközben Fleischmann öt évvel korábban 

magáról a teljes kulturális életről mondott ítéletet, nem pedig egy konkrét egyesület 

eredményeiről.  

Nem kizárt persze, hogy Sziklay bízott benne, idővel a pártok majd mellé állnak és véget 

vetnek az általa csak „disszidens klikként” kezelt prágai magyar írók támadásainak. Győry 

Dezsőnek szóló egyik leveléből ráadásul mély csalódottsága, a kulturális életbe való 

belefásultsága, de egyúttal kultúrreferensi önérzete is felszínre kerül: „…Azt mondod, hogy 

az új irodalmi éra ideje jött el. Hol? Miért? Jön már tíz éve? ha most megjött valóban, kinek 

az érdeme? Ki csinált itt valamit az irodalomért? Egyszerre észbe kaptatok, hogy itt van. Ki 

                                                           
882 OSZK, K, fond 158, 30. doboz/2. mappa, Sziklay Ferenc levélfogalmazványa Sebesi Ernőnek, Kassa, 1930. 

március 3. 
883 OSZK, K, fond 158, 4. doboz, Sziklay levele Szent-Ivány Józsefnek, Kassa, 1930. március 12. 
884 OSZK, K, fond 158, 4. doboz, Szent-Ivány József levele Sziklay Ferencnek, Tornalja, 1930. március 15. 

Tornaalja, 
885 OSZK, K, fond 158, 4. doboz, Szent-Ivány József levele Sziklay Ferencnek, Beje, 1930. március 22. 
886 OSZK, K, fond 158, 4. doboz, Sziklay Ferenc levele Szent-Ivány Józsefnek, Kassya, 1930. április 23. 
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vezette 1919 semmijétől 1929 valamijéig? Igenis, személyesen, kultúrreferensi minőségem és 

a Kazinczy Társaság irodalmi munkája ellen való támadásnak, inzultusnak kell vennem, hogy 

most, mikor megért a gyümölcs, furkósbottal, vitriollal fogadjátok a kertészt. […] Kikérem 

magamnak, hogy én irodalom-politikai irányzatot képviselek. Miért? Mivel és miben 

csináltam irodalompolitikát? Kit részesítettem előnyben mással szemben? Kit hagytam ki a 

koncentrációból, aki velünk jött és érték volt. […] Én unos-untalan hangoztatom az irodalmi 

elveimet tíz éve s most jelszónak tűzitek zászlóra azt, amit én tíz év óta gyakorlatban csinálok, 

handa-banda, nagyképűség nélkül. Ti csináltok irodalompolitikát, amikor egy klikket akartok 

érvényre juttatni a más alapvető munkája alapján, nem én, aki igazán szétosztottam a szívem 

köztetek eddig s tartottam a hátamat értetek politikusok ellen. Ahhoz, Dodóm, mindnyájan 

együttvéve nagyon kicsinyek vagytok, hogy a kultúrreferátusomhoz vagy bármimhez 

hozzányúlhassatok. Nem az enyém, sem ez, sem a Kazinczy Társaság. A Tietek akart lenni. 

Ti nektek akart lépcsőt adni, kenyeret adni. És adott is. Nem kérdezte keresztény vagy zsidó 

vagy? Kerszoc vagy? Kommunista vagy? Egyet kérdezett: mi benned az irodalmi érték, vagy 

milyen ígéret lakik benned? Ha ez irodalompolitika, nem tudom, mi a tiszta irodalmi 

szempont. Engem az „új éra” ellen felhasználni nem lehet, mert az új éra eljövetelét 99%-ban 

én készítettem elő. De ha abban nekem csak az irodalompolitikus szerepét szántátok, arra nem 

vállalkozom, egyszerűen mert nem vagyok az.”887 

Végül úgy tűnik nemcsak, hogy nem vállalkozott, de nem is akart vállalkozni a nyílt 

konfrontációra, s újra Simplex bőrébe bújva az Írástudók disputája a farizeusokkal avagy a 

szlovenszói magyar irodalom helyzetének igaz fénnyel való megvilágítása Simplex által című 

szatirikus esszéjében vezette le minden dühét. A mű az asztalfióknak íródott, arra később csak 

Kemény Gábor irodalomtörténész barátja hivatkozott 1932-es dátummal Így tűnt el egy 

gondolat című könyvében.888 E harmadik Simplex-kézirat azonban kétségtelenül 1930. 

február 23. és ez év májusa között születhetett, mivel az első Szentiváni Kúriát még nem is 

említette benne a szerző és a bevezetőben kitért saját, öt évvel ezelőtti, azaz 1925-ben íródott 

Simplex-cikkére is.889 

A műben huszonegy szenvedélyes oldalon egy évtizedes kultúrreferensi és irodalompártoló 

munkásságát vázolta fel, melyben saját személyét a „keleti planétán fortyogó fazekak 

                                                           
887 OSZK, K, fond 158, 4. doboz, Sziklay Ferenc levele Győry Dezsőnek, Kassa, 1930. március 12. 
888 Kemény Gábor: Így tűnt... i.m. 160.  
889 OSZK, K, fond 158, 21. doboz, Sziklay Ferenc: Írástudók disputája a farizeusokkal avagy a szlovenszói 

magyar irodalom helyzetének igaz fénnyel való megvilágítása Simplex által, 1930. 1.; A második Simplex-

kéziratot lásd OSZK, K, fond 158, 7. doboz, Simplex [Sziklay Ferenc]: Politikai kiskáté azaz együgyű kérdések 

és feleletek a szent és sérthetetlen, a mindeható POLITIKÁRÓL. Írta: Simplex, aki be meri vallani magáról, 

hogy semmit sem ért a politikához, azoknak, akik szintén nem értenek hozzá, de ezt nem akarják belátni. 

Košice–Kassa, 1928. 
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szakácsaként” jelenítette meg azonosulva Dzurányi Kazinczy Társaságot ábrázoló 

metaforájával „a keleti planétán forrnak az üstök”.890 A vádiratnak is tekinthető mű erősen 

támadta a Képes Hetet, s a mögötte állók írói csoportot, amiért a Kazinczy Társasággal 

szemben megalakított egy utóbb sikertelennek és népszerűtlennek bizonyuló lapot. 

Mindeközben a Képes Hét irodalmi lapként való megbukásával a Kazinczy Könyvbarát 

Társaság eredményeit és olvasók közti népszerűségét állította szembe.891 

Az esszé néhány kitérőben foglalkozott Fulgor személyével is, akit maga a kultúrreferens sem 

tudott százszázalékosan beazonosítani. Kapcsolatba hozta egyrészt a baloldali Az Élet című 

hetilappal,892 másrészt a PMH legbelsőbb munkatársai közé sorolta,893 aki az államfordulat 

körüli években gimnazista lehetett.894 „Zavaros fejű, félművelt, felszínes tanultságú fiatal 

titán, aki talán nem is eszmélő gyerekkorában kiszakadt ebből a kisebbségi életközösségből, 

annak gerincéből, […] s aki Prágában az idegen nyelvű világvárosban, hasonszőrű titánok 

kávéházi kompániájában inkább az »előkelő« idegen életét éli, mint a kisebbségi életet.”895 

Sziklay konkrétan Vozári Dezsőt és Forbáth Imrét nevesítette.896 Velük egyébként nem volt jó 

viszonyban, levelei is csak Vozáritól maradtak fenn. 

A kultúrreferens következtetései alapján tehát vagy Vozári volt Fulgor, hiszen ő 1904-ben 

született, így az 1920-as évek elején még valóban gimnazista volt, a fiatal generáció tagja, aki 

ekkor a PMH-nál dolgozott, vagy pedig a somogyi születésű, kommunista párti Forbáth Imre, 

akire talán jobban illik a fenti leírás egy prágai disszidensről, bár akiról nem tudjuk, hogy a 

PMH-nál lett volna állásban.897 1931 végén, a Kazinczy Szövetkezet Igazgatóságának szóló 

levelében Fulgort már Szvatkó Pálban vélte felfedezni,898 s a maga a fényt, villámlást, 

csillogást jelentő Fulgor álnev is könnyebben illeszkedett Szvatkó szlávos hangzású nevéhez, 

amelyet talán a szlovák világít, fénylik igére (svietiť) továbbmódosítva fordított latinra, s 

választotta így ki saját írói álnevét. Az ő személyére ugyanakkor nem illik a korábbi leírás egy 

gimnazistáról, így a kérdést további kutatásoknak kell majd megfejteni. 

Az „irodalmi koncentráció“ kissé idealisztikus célján túl tehát a PMH-n belüli viták 

megfékezésére és az itt felszínre került ellentétek kiküszöbölésére is megfelelő alkalomnak 

                                                           
890 Uo. 5. 
891 Uo. 16. 
892 Uo. 5. 
893 Uo. 6. 
894 Uo. 8. 
895 Uo. 17. 
896 Uo. 18. 
897 Forbáthról lásd Csanda Sándor: Avantgardizmus és szocializmus Forbáth Imre költészetében. In: Csanda 

Sándor: Hidak sorsa. Tanulmányok. Bratislava-Budapest, SVKL-Szépirodalmi Könyvkiadó, 1965. 135–154. 
898 OSZK, K, fond 158, 24. doboz, Sziklay Ferenc levele a Kazinczy Könyv és Lapkiadó Szövetkezet Tekintetes 

Igazgatóságához. Kassa, 1931. október 11. 3., 9. 
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tűnt az első Szentiváni Kúria. Az ellenzéki magyar pártok értelmiségi elitjén belül ugyanis 

1930-ra már világosan kirajzolódott az az újságírói-írói csoport, Dzurányi Lászlóval és Győry 

Dezsővel az élén, amely néhány évvel később otthagyta a prágai napilapot és 1933 áprilisában 

megalapította a liberálisabb hangvételű Magyar Újságot.899 Persze a nézeteltérések 

kialakulását nem lehet kizárólag ideológiai okora visszavezetni, sokkal inkább Dzurányiék 

irodalomfelfogása ütközött Sziklay „nemzeti irodalom“ megközelítésével. 

A Kúriát elsősorban a PMH írói és publicistái népszerűsítettek. Győry Dezső 1930. április 20-

án kelt cikkében előrebocsátotta, hogy a Kúrián meg fog valósulni az egyeztetés, s ott a 

magyar írók gazdasági, társadalmi és közéleti helyzetének javítása, s a szlovenszkói magyar 

irodalom versenyképessé tevése, továbbá egy szépirodalmi-kritikai fórum megteremtése lesz 

a cél.900 Vozári Dezső azt fejtegette, hogy eddig nem volt esztétikai színvonal és kritikai 

hozzáállás, ezért fontos, hogy a Kúrián minden vélemény elhangozzon. Cikkében felszólította 

az írókat, hogy szóljanak hozzá a kérdéshez, függetlenül attól, hogy ott lesznek-e az 

egyeztetésen vagy sem.901 

Dzurányiék – feltehetőn Szent-Ivánnyal való egyeztetés után – 20 főben maximálták a Kúrián 

résztvevők számát, amely természetesen sértődések sorát indította el az értelmiség körében. 

Darvas János sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy akiket nem hívtak meg azok élesen ellenzik a 

gyűlést: „Az összejövetelre meghívást kaptak a mi magyar kisebbségi irodalmunk 

reprezentánsai és pedig egy, kettő mindenfajta osztályozás szerint való csoportok, irányok stb. 

Először kerültek a névsorba azok, akik felülemelkedtek már a mi kisebbségi horizontunkon. 

Azután figyelemmel voltam a PMH nexusaira.” Ő egyébként az egyetlen országos jellegű 

kisebbségi irodalmi fórumnak a PMH-t nevezte meg.902 

Az ellenzéki pártok napilapja kérdést intézett 40 íróhoz,903 akik közül többen válaszadásra 

sem méltatták a szerkesztőséget. A többség egyet értett abban, hogy egy irodalmi-kritikai 

folyóiratra van szükség. Egri Viktor nagyszombati író szerint pedig ennek Prágában kellene 

                                                           
899 Ennek körülményeiről lásd Simon Attila: Elfeledett aktivisták… i.m. 129–136. 
900 PMH, 1930. április 20. 3. Győry Dezső: A „Szentiváni Kuria”-ban május közepén ülnek össze a szlovenszkói 

magyar írástudók. Szent-Ivány az összejövetel céljáról és hivatásáról. 
901 PMH, 1930. május 4. 8. Néhány szó többfelé a Szentiváni Kúriáról. Írta: Vozári Dezső 
902 PMH, 1930. május 6. 3. Darvas János: Szent-Ivány a Szentiváni Kúria céljainak irodalmi tisztaságáról, a 

meghívottakról és a meg nem hívottakról. 
903 PMH, 1930. május 7.  3. Győry Dezső: A PMH ankétja a szlovenszkói magyar irodalom aktuális kérdéseiről. 

A cikk az alábbi írókat szólította meg: Antal Sándor, Balogh Edgár, Barta Lajos, Brogyányi Kálmán, Darkó 

István, Darvas János, Egri Viktor, Fábry Zoltán, Farkas István, Forbáth Imre, Földes Sándor, Győry Dezső, 

Herczegh Gábor, Horváth Ferenc, Jankovics Marcell, Jazckó Olga, Jarnó József, Juhász Árpád, Krammer Jenő, 

Lányi Menyhért, Magyarádi Zoltán, Mécs László, Neubauer Pál, Paál Ferenc, Rácz Pál, Reinel János, Sándor 

Imre, Sebesi Ernő, Simándy Pál, Szalatnai Rezső, Szenes Erzsi, Szenes Piroska, Sziklay Ferenc, Szombathy 

Viktor, Szvatkó Pál, Tamás Lajos, Tamás Mihály, Tichy Kálmán Vécsey Zoltán és Vozári Dezső. 
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megjelennie.904 Forbáth Imre ugyanakkor nem várt semmi jót a Kúriától, mert egyedül 

aktuálisnak és fontosnak a baloldali művészek munkásságát tartotta. Tamás Lajos kifejtette, 

hogy „a boldog állapot ott kezdődik, amikor nem az irodalomról fogunk írni, hanem irodalmat 

írni.”905 Paál Ferenc pozsonyi író, akit szintén nem hívtak meg az összejövetelre csak annyit 

jegyzett meg, hogy „az írók ahelyett, hogy írnának, ankétokat szerveznek”. A kárpátaljai Rácz 

Pál az európai színvonalú nemzeti irodalmat tartotta elsődleges fontosságúnak.906 Győry 

Dezső a gyakorlati kérdések (az új lap, könyvkiadás, ösztöndíj) megvitatásának 

szükségességét hangsúlyozta. Lányi Menyhért szerint a szlovenszkói irodalom nincsen 

válságban, legfeljebb csak a könyvkiadás. Reinel János pedig azt ecsetelte, hogy a nemzeti 

koncentráció nem vált be a nagypolitikában, ezért az írókat sem fogja tudni közös nevezőre 

hozni.907 

Az írók hozzáállása tehát elég vegyes volt, egy részük eleve sértve érezte magát, amiért nem 

kapott meghívást az összejövetelre, többen pedig nem tulajdonítottak akkora jelentőséget az 

irodalomnak a kisebbség közösség problémáin belül. Ilyen volt például Sebesi Ernő eperjesi 

költő, aki nyílt levelében ezt a következőképpen fogalmazta meg Győrynek: „…ne haragudj, 

kérlek, az az érzésem, hogy a szlovenszkói magyarságnak ezeregy baja között még csak 

fizikai ideje sincs arra, hogy a szlovenszkói magyar irodalom dolgaival oly intenzíven s oly 

szeretettel foglalkozzék és törődjék, ahogyan s amilyen mértékben Te ezt kívánatosnak 

tartanád.”908  

A megszólított írók többsége, azért ha röviden is, de megnyilvánult a kérdésben, kivéve magát 

Sziklay Ferencet, aki miközben mások a Kúriával kapcsolatos álláspontjaikat és elvárásaikat 

ismertették, nem nyilatkozott, s azt szándékosan figyelmen kívül hagyva inkább arra hívta fel 

a figyelmet, hogy 1930 tavaszán és őszén fontos centenáriumot ünnepel a csehszlovákiai 

magyar kisebbség, Katona József és Kisfaludy Károly halálának százéves évfordulóját.909 

Az első Kúriára 1930. május 12-e és 14-e között, a fentebb vázolt előzmények után került sor 

16 író, valamint Szent-Ivány József és Szüllő Géza részvételével. A megjelent írók, újságírók 

közül néhányan ekkor találkoztak első ízben személyesen, egymást addig csak az újságokban 

megjelent írásaik alapján ismerték. Többükben talán ekkor tudatosodott igazán, hogy eddig 

                                                           
904 PMH, 1930. május 4. 4. Egri Viktor: A Szentiváni Kúria elé. 
905 PMH, 1930. május 9. 4. A Prágai Magyar Hírlap ankétja a szlovenszkói magyar irodalom aktuális kérdéseiről 
906 PMH, 1930. május 10. 4. A Prágai Magyar Hírlap ankétja a szlovenszkói magyar irodalom aktuális 

kérdéseiről. Vélemények, kritikák, tervek az őszinteség tükrében a Szentiváni Kúria előtt 
907 PMH, 1930.május 11. 8. A Prágai Magyar Hírlap ankétja a szlovenszkói magyar irodalom aktuális 

kérdéseiről 
908 Uo.; Erről lásd még Moravek Endre: Glosszák a Szentiváni Kúria tanácskozásaihoz. Magyar Szemle, 1930. 

631. 107–112. 
909 PMH, 1930. április 16. 1. Sziklay Ferenc: Két centenárium. 
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egy számukra ismeretlen, virtuális közösség, „a szlovenszkói magyar értelmiség” 

képviselőjeként hívták őket egybe: „a fővárosiaknak Darkó István volt ismeretlen, a 

keletieknek Szvatkó Pál és Vozári Dezső.”910  

A háromnapos Kúria határozatba foglalta, hogy az összejövetel célja nem egy újabb irodalmi 

szervezet, hanem egy egyeztető fórum létrehozása, amely a nyilvánosság bevonásával kíván 

„a szlovenszkói irodalom élet” előfeltételein javítani. A Kúria ezenkívül tudomásul vette, 

hogy Prágában Új Munka címmel független irodalmi folyóirat, valamint Pozsonyban szintén 

egy irodalmi jellegű folyóirat készül, továbbá hogy a Kazinczy Társaság könyvkiadó 

vállalkozása szövetkezetté alakult át, és országos jellegűvé válik. A terv az volt, hogy a 

szövetkezetet Prágába helyezik át, ebből végül nem lett semmi. Sziklay nyilvánvalóan 

ellenezte ezt az elképzelést, bár konkrét forrás nem maradt fenn arról, hogy hogyan reagált a 

felvetésre. A megbeszélésen ezenkívül felmerült egy kulturális tanács felállításának a kérdése 

is. A Szent-Ivány József tulajdonába tartozó Liptószentiváni Subalpina fürdő Rt. 3000 

csehszlovák korona irodalmi ösztöndíjat is felajánlott.911 

Vozári szerint azonban, a vélemény- és világnézeti különbségekről egyáltalán nem esett szó, 

ezért lehetett olyan sikeres az összejövetel,912 s a PMH-ban megjelenő beszámolók valóban 

túlságosan pozitívan méltatták az eseményt, bár Szvató Pál inkább Liptó megye természeti 

szépségeire hegyezte ki erről szóló írását.913 Sziklay pedig ezzel egy időben erdélyi 

útinaplóját küldte el publikálásra a PMH-nak.914 Maga a kultúrreferens egyébként nem volt 

megelégedve a Kúriával: „… vegyes érzelmekkel jöttem haza, s most csak abban 

reménykedem, hogy a megindult tisztulási folyamat a legközelebbi konventikulumig még 

jobban tisztulni fog, a fejlődés természetes szükségessége szerint” – írta Kuncz Aladárnak 

néhány nappal a Kúria után.915 Az 1929 és 1931 között Kuncz Aladár által szerkesztett 

Erdélyi Helikon folyóirat ekkor közölte le Sziklay Kisebbségi irodalmi vagy kisebbségek 

irodalma? című tanulmányát,916 mely azt a kérdést feszegette, hogy az utódállamok magyar 

                                                           
910 PMH, 1930. május 18. 5. Győry Dezső: A Szentiváni Kúria kapuján belül. 
911 PMH, 1930. május 18. 6. Darvas János: Új fejezetet nyitott a szlovenszkói magyar irodalomban a „Szentiváni 

Kúria” háromnapos tanácskozása; Szent-Ivány 1927 és 1929 között alapította a liptószentiváni Subalpina 

Fürdőtársaságot, amely 1936-ban csődbe ment. Lásd: http://www.napant.sk/nch/nch_kmp1.htm (Letöltve: 2015. 

január 23.) 
912 PMH, 1930. május 25. 8. Vozári Dezső: Helyzetjelentés a szlovenszkói magyar irodalom közös frontjáról. 
913 PMH, 1930. május 18. 1. Dzurányi László: Új vetés Szentivánban; PMH, 1930. május 18. 4. Írók és irodalom 

Szlovenszkón. Írta: Schöplin Aladár; PMH, 1930. május 18. 5. Győry Dezső: A Szentiváni Kúria kapuján belül; 

PMH, 1930. május 18. 8. Szvatkó Pál: Lelkes különvélemény a Szentiváni Kúriáról. 
914 PMH, 1930.május 21. 2. Sziklay Ferenc: Erdély. Széljegyzetek egy útinaplóhoz.; PMH, 1930. május 22. 2. 

Sziklay Ferenc: Erdély. Széljegyzetek egy útinaplóhoz.; PMH, 1930. május 23. 2. Sziklay Ferenc: Erdély. 

Széljegyzetek egy útinaplóhoz 
915 OSZK, K, fond 158, 4. doboz, Sziklay Ferenc levélfogalmazványa Kuncz Aladárnak, Kassa, 1930. május 19. 
916 OSZK, K, fond 158, 4. doboz, Kuncz Aladár levele Sziklay Ferencnek, Erdélyi Helikon, 1930. május 27. 

http://www.napant.sk/nch/nch_kmp1.htm
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irodalmainak szükséges-e elvben és célkitűzésben kisebbségi irodalommá válniuk, vagy 

nincsen létjogosultságuk az önálló fejlődésre.917 A kultúrreferens természetesen nem a 

beolvadás mellett tette le a voksát, ebben az írásában is hangsúlyozta, hogy a kisebbségi 

irodalomnak kell vállalnia a kisebbségi életforma és „egészséges kisebbségi szellem” 

kialakítását vagyis „az életet biztosító komoly, méltóságteljes nacionalizmust”.918 Elismerte, 

hogy a kisebbségi irodalom még nincs azon a színvonalon, mint amin az egyetemes magyar 

irodalom áll, de bízott abban, hogy idővel ez a szint elérhető lesz, és nem kell azonnal 

valamiféle „européer” nívót követelni. Ezzel kapcsolatos álláspontja tehát az évek során 

semmit sem változott. Irodalmi koncentráció című, a második Kúrián megtartott előadásában, 

mely a PMH-ban is megjelent,919 hasonló elképzeléseket fogalmazott meg: „Az irodalmi 

koncentráció határai az esztétikai vagy világnézeti szélsőségekig érnek el. A koncentráció 

magában foglalja a nemzeti érzést, társadalmi és esztétikai erők konstruktív 

megbecsülését.”920 Sziklay az írók együttműködésének két formáját emelte ki, a kulturális 

központhoz, illetve a személyhez kötöttet. Ő ez utóbbit tartotta Szlovenszkón 

megvalósíthatónak, ahol maga az összetartó személy Szent-Ivány József lenne. Ugyanakkor a 

helyi koncentrációt elvetélt ötletnek tartotta: mert „ilyen természetesen centralizációra 

alkalmas hely Szlovenszkón nincsen. […] Nem akarok itt most kitérni Kassa és Pozsony 

rivalizálására, Prága ambícióira, tudomásul kell vennünk, hogy ez a megoldási forma nem 

valósítható meg. Nem a jószándékon múlik ez, nem azon, mintha ezt a megoldási módot 

egész komoly akarattal nem ajánlotta volna föl, pl. Kassa s nem igyekezett volna munkával és 

minden szemponttól független segítséggel előmozdítani a dolgot, - nem ment, levettük a 

napirendről.”921 Végezetül a Kúriát és az alig néhány hónapja megalakított Kazinczy 

Szövetkezetet tartotta életképes formának, amely az írók és értelmiségiek egyeztető fóruma 

lehetne. 

A valóságban Sziklay még az elsőnél is kevesebb reményt fűzött a második összejövetelhez 

(1931. május 23–25.), amelyről eddig ismert utolsó Simplex nevében papírra vetett munkája 

született Simplex egyéni impressziói a II. Kúriáról címmel.922 Ebben véleményt mondott a 

résztvevő írók képességeiről, s arra a megállapításra jutott, hogy a sokféle elképzelés miatt az 

                                                           
917 Sziklay Ferenc: Kisebbségi irodalom vagy... i.m.  
918 Uo. 454. 
919 PMH, 1931. május 28. 8. Sziklay Ferenc: Irodalmi koncentráció; PMH, 1931. május 29. 9. Sziklay Ferenc: 

Irodalmi koncentráció 
920 OSZK, K, fond 158, 13. doboz, Sziklay Ferenc: Irodalmi koncentráció. 5.  
921 Uo. 7.  
922 OSZK, K, fond 158, 4. doboz. Sziklay Ferenc: Simplex egyéni impressziói a II. Kúriáról. (1931) 
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„egységes szlovenszkói magyar irodalmi élet” lehetetlen.923 A PMH beszámolója ugyanakkor 

azt hangsúlyozta, hogy határozott fejlődés volt megfigyelhető a két Kúria közt eltelt 

időben.924 Esterházy János pedig tizenötezer koronát ajánlott fel egy olyan történelmi munka 

szerzőjének, amely a magyar történelmet népszerű formában ismerteti.925 

1931 végére azonban a Kazinczy Szövetkezet, tehát Sziklay Ferenc és a PMH újságírógárdája 

közötti ellentétek annyira elmélyültek, hogy 1931 őszén Dzurányi László lemondott a 

szövetkezetben való igazgatói tagságáról, mert állítólag nem volt többet hajlandó Sziklayval 

együttműködni. Azt hogy Dzurányinak milyen jellegű ellenérzései voltak Sziklay addigi 

kiadói tevékenységével szemben a kultúrreferens egy a Kazinczy Szövetkezet 

igazgatóságához címzett leveléből ismeretes.926 Ebben Sziklay Darkó István levelére 

hivatkozott, melyben az akkor már Prágában működő író megírta neki, hogy a Dzurányi által 

vezetett PMH nem támogatja Sziklayt sem az irodalom, sem a Szövetkezet kérdésében, sőt 

valójában nem is érdekli őket az egész ügy.927 

Sziklay természetesen kikérte magának, hogy Dzurányi „új irodalmi irányzatról”, „a kritikai 

éra” kezdetéről beszélt, mivel így joggal érezhette úgy, hogy saját tízéves, irodalomtámogató 

munkáját vették semmibe. Emellett ragaszkodott ahhoz az állásponthoz, hogy az irodalmi élet 

megszervezésekor ő tulajdonképpen kultúrreferensi kötelességét teljesítette.928 1930 tavaszán, 

a Kazinczy Társaságot ért támadások idején, még az első Kúria előtt állítólag arra kérte a két 

magyar párt elnökét, hogy mentsék fel az irodalomszervezői megbízatásából.929 Dzurányi 

támadásaiban pedig egyértelműen azt a szándékot vélte felfedezni, hogy az ő „irodalmi 

vezéri” pozíciójának „elnyerésére megy ki a játék.”930 

Végül 1932 februárjában végleg lemondott a Kazinczy Társaság főtitkári posztjáról is, rá egy 

évre pedig már a Szövetkezetben sem maradt tag.931 Ezért nem meglepő, hogy Sziklaynak a 

harmadik Kúriára (1932. június 22–24.)932 több konzervatív értelmiségihez, például Mécs 

                                                           
923 Darvas János, Tamás Lajos, Vozári Dezső, Győry Dezső, Sebesi Ernő, Egri Viktor, Szombathy Viktor, Darkó 

István, Sziklay Ferenc, Brogyányi Kálmán, Simándy Pál, Dzurányi László. Szüllő Géza, Esterházy János és 

Csáky Mihály, Rácz Pál. 
924 PMH, 1931. május 31. 7. ALFA: A második Szentiváni Kuria után 
925 PMH, 1931. május 31. 5. Szombathy Viktor: Beszélgetés Esterházy Jánossal az ittélő volt magyar 

arisztokratákról, a történelmi pályázatról s a Szentiváni Kúriáról 
926 OSZK, K, fond 158, 24. doboz, Sziklay Ferenc: A Kazinczy Könyv- és Lapkiadó Szövetkezet Tekintetes 

igazgatóságának, Kassa, 1931. október 11. 
927 Uo. 2. 
928 Uo. 5. 
929 Uo. 6. 
930 Uo. 
931 OSZK, K, fond 158, 23. doboz, Sziklay Ferenc levele Mécs Lászlónak, Kassa, 1933. február 20. 
932 PMH, 1932. június 25. 3–4. Hitet vallanak Szlovenszkó és Ruszinszkó magyar írói 
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Lászlóhoz hasonlóan már eszébe sem jutott elmenni. Az egység megbomlását Gömöry is a 

„jobboldali konzervatív irány” kiválásával magyarázta.933 

A Kúriák küldetése, az „irodalmi koncentráció”, az egyeztető fórum hosszú távú fenntartása 

és a csehszlovákiai magyar értelmiségen belüli közös minimum elérése tehát kudarcot vallott. 

1933 áprilisában létrejött a csehszlovák kormány által támogatott aktivista irányvonalú 

Magyar Újság, s ezzel végérvényesen kettészakadt a magyar ellenzéki pártok mögött álló, 

addig látszólag egységes magyar értelmiségi elit, amelynek intézményes összetartását tehát a 

Kúriák lettek voltak hivatottak képviselni. Így végeredményben, ha voltak is erre vonatkozó 

tervek, 1933-ban már elképzelhetetlennek tűnt, hogy egy negyedik Kúria is megtartásra 

kerüljön, legalábbis olyan formában és összetételben, mint amilyen az első kettő volt. 

 

4. Gömöry János, a Kazinczy Társaság főtitkára (1932–1936) 

1932. február 28-én a kassai viszonyokat akkor még kevéssé ismerő Gömöry Jánost 

választották a Kazinczy Társaság főtitkárává.934 „Kulturális szempontból a legkritikusabb 

időben, 1931-ben kerültem Kassára” – írta később visszaemlékezéseinek Kassáról szóló 

fejezetében. Ez a lehangoló megállapítás elsősorban az általános gazdasági helyzetre 

vonatkozhatott. Arra, hogy a gazdasági világválságot követően az egyesületek egyre kevesebb 

támogatásra számíthattak a városi költségvetésből, s az embereknek is kevesebb pénze maradt 

a kultúrára. Jelezte azonban magának a Kazinczy Társaság belső viszonyainak 

átrendeződését, melyet a könyvkiadó csőd közelbe jutása, a társaságon belül politikai 

ellentétek felszínre kerülése is nehezített.  

A társaság vezetőségében történt személyi változások következtében erre az időszakra tehető, 

hogy részben az MNP politikusai és a párthoz közel álló értelmiségiek vették át az egyesület 

és a könyvkiadás irányítását. 1933-ra a Kazinczy Szövetkezet vezetőségéből és a társaság új 

folyóiratának, az 1932 és 1937 között megjelenő Magyar Írásnak a szerkesztőségéből a 

keresztényszocialista tagok nagy része, Szüllő Géza, Grosschmid Géza, Spielmann Ervin és 

Mécs László kilépett.935 Helyükre került többek között Szepessi Miksa, Gömöry, Oszvald 

Dániel és Szent-Ivány József. Az új vezetés részben a Magyar Írás irodalmi folyóirat 

megindításától remélte a társaság anyagi problémáinak a megoldását. A folyóirat 

szlovenszkói, kárpátaljai, magyarországi és erdélyi szerkesztőkkel, többek között Tamás 

                                                           
933 Gömöry János: Emlékeim… i.m. 159. 
934 EOL, Gömöry János hagyatéka, 15. doboz, iratszám 2/c. Jegyzőkönyv a Kazinczy Társaság 1932. február 28-

i évi rendes közgyűléséről, 1. 
935 EOL, Gömöry János hagyatéka, 1. doboz,  Szent-Ivány József írása, 2.; Lásd még Új Élet II. évf. II.sz. 89. 

Mécs László nyilatkozata, hogy kilép a Magyar Írás szerkesztőbizottságából.; Csala Kornélia: (szerk.): 

Reorganizácia literárneho… i.m. 69. 
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Áronnal is együttműködött. A szerkesztési feladatokat bő egy évig Darkó István, majd Simon 

Menyhért, később pedig Szombathy Viktor látta el. A szerkesztőség Kassáról Tornaljára 

költözött, pontosabban Bejére, Szent-Ivány József birtokára, ahonnan titkára, Oszvald Dániel 

kezelte a szövetkezet ügyeit.936 A szövetkezet rendelkezett egy budapesti kiadóhivatallal is, 

feltételezhetően azért, mert Szent-Iványnak sikerült megegyeznie 2000 példányszám 

felvásárlásáról egy magyarországi kiadóval.937 Ennek köszönhetőn a folyóiratban nemcsak 

csehszlovákiai, hanem magyarországi, erdélyi és vajdasági írók is publikáltak.938 

A Magyar Írást indulásakor keményen támadták a keresztényszocialisták939 elsősorban a 

számukra liberálisabb hangvétel miatt, amely a mai olvasói számára kevésbé érzékelhető, 

azonban az ifjú katolicizmus mozgalmának Új Élet (1932–1941) című folyóiratához képest 

valóban inkább a „középutas” szerepet vállaló polgári folyóiratok közé volt sorolható.940 Ha a 

benne publikáló szerzőket vesszük sorra, tulajdonképpen kiderül, hogy a katolikus mozgalom 

értelmiségeit leszámítva a folyóiratnak sikerült a kultúrreferens által elképzelt „irodalmi 

koncentrációt” megvalósítania, bár paradox módon éppen maga a kultúrreferens nem vett 

részt a vállalkozásban, ahogy arra a korábbiakban utaltam. 

A Magyar Írás számos olyan esszét, tanulmányt jelentetett meg, amelyben a magyar írók a 

csehszlovákiai magyarok átalakulóban lévő közösségi identitásával foglalkoztak. Itt jelent 

például először Szvatkó Pál, azóta sokat idézett cikke Bata-cipős magyar ifjúság címmel,941 

vagy Féja Géza A szlovenszkói magyar tudat címet viselő tanulmánya.942 Az ehhez hasonló 

munkák azt a kérdést feszegették, hogy létezhet-e önálló csehszlovákiai magyarság és 

irodalom. Van-e különbség a magyarországi és a csehszlovákiai magyar irodalom között? 

Szükség van-e rá? Az újság ezenkívül rendelkezett egy nem túl rendszeres szlovák irodalmi 

rovattal is, illetve szlovák verseket és novellákat is közölt főként Darvas János, Farkas István, 

Sipos Győző vagy Palotai Boris fordításában. A folyóiratban például Farkas Istvánnak jelent 

meg több írása, mely a szlovák irodalommal foglalkozott.943 

                                                           
936 Csala Kornélia: (szerk.): Reorganizácia literárneho… i.m. 69. 
937 EOL, Gömöry János hagyatéka, 12. doboz, Szent-Ivány József levele Gömöry Jánosnak, Tornalja, 1933. 

június 6.  
938 A Magyar Írást Csanda Sándor a két világháború közötti szlovákiai magyar irodalom legjelentősebb 

folyóiratának nevezi. In: Csanda Sándor: A szlovákiai Magyar Írás (1932-37) irodalomszemlélete. 71 . In: 

Csanda Sándor: Nemzetiségi irodalmunk és kapcsolatai. Bratislava, Madách, 1985. 71–93. 
939 EOL, Gömöry János hagyatéka, 12. doboz, Szent-Ivány József levele Gömöry Jánosnak, Tornalja, 1933. 

augusztus 27. 
940 Fonód Zoltán: Körvonalak. Bratislava-Budapest, Madách-Gondolat, 1982. 23.  
941 Szvatkó Pál: Bata-cipős magyar ifjúság. In: Magyar Írás, 1932/1. 14–22. 
942 Féja Géza: A szlovenszkói magyar tudat. In: Magyar Írás, 1935/10. 94–100. 
943 Lásd például Farkas István: Szlovák irodalom. In: Magyar Írás, 1935/1. 111–112. 
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Az 1930-as években Kazinczy-könyvek nagy része Csehszlovákiában működő magyar író 

munkája volt. Emellett néhány magyarországi és erdélyi magyar író írása is megjelent. Annak 

ellenére, hogy a társaság elsődleges célja a magyar irodalom támogatása volt, egy szlovák 

irodalmat népszerűsítő kiadvány is megjelent Darvas János magyar fordításában,944 melyben 

Ivan Krasko, Janko Jesenský, Martin Rázus, Peter Kompiš és mások munkáit lehetett olvasni. 

Ez utóbbi sikerét bizonyítja, hogy egy 1935-ös magyarországi könyvhéten a könyv teljes 

készletét felvásárolták.945  

A szövetkezet anyagi helyzete azonban folyamatosan stagnált: az előfizetőktől származó 

díjbevétel nem volt elegendő a fennmaradáshoz,946 ezért a folyóirat gyakran honoráriumot 

sem tudott fizetni a szerzőknek.947 Végül 1937-ben adták ki az utolsó számot. 

Gömöry János Sziklayval ellentétben kevéssé szólt bele az 1931 márciusa óta létező Kazinczy 

Szövetkezet könyvkiadói politikájába, főtitkárként jóval inkább az egyesület tudományos 

oldalát kívánta fejleszteni. 1932. februári főtitkári beköszöntő beszédében egyaránt szólt 

céljairól és aggályairól. Érintette az általános pangás, a társadalom kulturális egyesületektől 

való eltávolodásának problémáját, sőt egyenesen azt is felvetette, hogy szükség van-e 

egyáltalán a Kazinczy Társasághoz hasonló kulturális egyesületekre.948 Több beszámolójában 

hangsúlyozta, hogy a társadalmi egyesületeknek igazodniuk kell a korhoz: „Az új idők új 

feladatok elé állítják kultúregyesületeinket. És szerintem is teljesen helytálló azoknak 

a véleménye, akik felpanaszolják, hogy kultúregyesületeink egy már már letűnő társadalmi 

élet ittfelejtett csökevénye, annak a társadalmi életnek, amelyet Szekfű Gyula Neobarokknak 

nevez, de amely tulajdonképpen nem egyéb, mint a XIX. század korabeli biedermeir utolsó 

fellobbanása.“949 Kissé cinikus módon maga is úgy vélte, hogy „a magyar természet sohasem 

kedvelte az egyesületi életet“, mert a magyar emberre nem jellemző az egységben 

gondolkodás és az összefogás.950 Számára a viszonítási pont az eperjesi Széchenyi Kör lett, 

melynek irodalmi választmányát több mint 10 évig irányította, s melyet helyi Thököly Imre-

páholyban való ténykedése egészített ki. Gömöry egyébként hiányolta, hogy Kassára 

                                                           
944 Darvas János (ford.): Hegyország hangja. Szlovák költők versei. Pozsony-Bratislava, Kazinczy Könyv- és 

Lapkiadó Szövetkezet, 1934. 61.  
945 OSZK, K, fond 158, 27. doboz, Oszvald Dániel levele Sziklay Ferencnek, Tornalja, 1935. július 5.; Kazinczy 

Könyvsátor a Pesti Könyvnapon. In: Magyar Írás, 1934/6. 82–84. 
946 EOL, Gömöry János hagyatéka, 15. doboz, iratszám 2/c. Oszvald Dániel levele Gömöry Jánosnak, Tornalja, 

1934. november 13. 
947 EOL, Gömöry János hagyatéka, 8. doboz, iratszám 2/e. Oszvald Dániel levele Gömöry Jánosnak, Tornalja, 

1934. július 19. 
948 EOL, Gömöry János hagyatéka, 15. doboz, iratszám 2/c. Beköszöntő beszéd, amelyet Gömöry János mondott 

1932. február 28-án a Kazinczy Társaság tisztújító közgyűlésén főtitkárrá való megválasztása alkalmából. 1. 
949 EOL, Gömöry János hagyatéka, 15. doboz, iratszám 2/c, A Kazinczy Társaság célkitűzései, gépelte Gömöry 

János. Töredék, é.n. 1.  
950 KÚ, 1933. október 15. 6. Gömöry János: A Kazinczy Társaság nagy missziója. 
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kerülésekor a város életében már nem vettek részt, „… vagy helyesebben már az én időmben 

nem voltak befolyással. Páholyházukba visszavonultan, szűk körben beszélték meg a külső 

világot foglalkoztató, mindinkább sorsfordulatot jelentő problémákat. A szabadkőművesség, 

amelynek tekintélyes része volt az újkori eszmék diadalrajuttatásában, a kapitalizmus 

hanyatlásával betöltötte misszióját."951 

Gömöry a Kazinczy Társaság főtitkárként kísérletett tett rendszeres tudományos vitaestek 

bevezetésére, mely elképzelése szerint egy „egészséges, a magyar ember természetének 

megfelelő szabadabb közszellem“ kialakulását segíthetné elő. „Különböző, sőt ellentétes 

álláspontok fesztelen tárgyalása, mérkőzése, reávezet bennünket, művelt magyarokat arra, 

hogy botorság nekünk egymástól elzárkózni, hiszen megvan a közös alap, a mi magyaros 

lelkiségünk, amiben mindannyian egyek vagyunk.“952 Ezeknek a tudományos programoknak 

a keretében Gömöry a darwinizmusről, Pfeiffer Miklós a Quadrigesimo annoról és 

a nevelésről, Szepessi Miksa a sajtóról, Kelembéri Sándor általában a kisebbségi életre 

vonatkozó kérdésekről, Ungár Joób a  magyarság és zsidóság problémájáról tartott 

előadásokat, melyeket általában nyilvános viták követtek.953 Szintén Ungár tartott 

„szabadelőadást“ 1934-ben a Kazinczy Társaságban a nacionalizmusról.954 

A korabeli sajtó például részletesen beszámolt a fiatalságról szervezett vitaestről is, melyet 

Rády Elemér, az Új Élet katolikus folyóirat szerkesztője vezetett.955 Még 1938–ban is 

tartottak kétnapos vitaestet, a szlovenszkói „új magyar ember“ témában, mely Szvatkó Pál 

vitaindító előadásával kezdődött, s melyhez a korabeli kisebbségi magyar közélet szereplői 

közül többen hozzászóltak, például Dobossy László és Pfeiffer Miklós is.956 Gömöry remélte, 

hogy az ilyen jellegű programok segítségével könnyebb lesz bevonni a fiatalokat a társaság 

tevékenységébe. Néhány Prohászka Körös a Kazinczy ifjúsági szakosztályt is 

megalapította.957  

Gömöry főtitkársága idején egyre égetőbb problémát jelentett a tervezett programok 

szempontjából is, hogy a Kazinczy Társaságnak nem volt saját előadóterme vagy kultúrháza.  

                                                           
951 Gömöry János: Emlékeim… i.m. 149. 
952 EOL, Gömöry János hagyatéka, 15. doboz, iratszám 2/c, A Kazinczy Társaság célkitűzései, gépelte Gömöry 

János. Töredék, é.n. 1–2. 
953 EOL, Gömöry János hagyatéka, 15. doboz, leltári szám 48, iratszám 2/c. Jegyzőkönyv a Kazinczy Társaság  

választmányi üléséről,  1934. január 3-án, 2.; EOL, Gömöry János hagyatéka, 15. doboz, iratszám 2/c. [Gömöry 

János?]: Beszéd a Kazinczy Társaság közgyűlésén, 4. 
954 Ezt később kötetben is publikálta: Ungár Joób: Ahogy én láttam őket. Emberekről és dolgokról, tegnapról és 

máról. A szerző 30 éves ügyvédi jubileuma alkalmából. Košice, Szlovenszkói Ügyvédszövetség košicei 

osztálya, 1931, 187–203. 
955 PMH, 1935. március 3. 8. Az Új nemzedék újta 
956 PMH, 1938. február 15. 4. A szlovenszkói „új magyar ember”. Előadás és vitaest Kassán 
957 EOL, Gömöry János hagyatéka, 15. doboz, iratszám 2/c. [Gömöry János?]: Beszéd a Kazinczy Társaság 

közgyűlésén, 5. 
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A nagyobb rendezvényekhez más egyesületek helyiségeit kellett kölcsönkérnie – általában 

a kassai Karpathen Vereintól vagy a Kassai Polgári Társaskörtől. Az 1930-as években merült 

fel egy saját Kultúrház kialakításának vagy egy ennek megfelelő épület megvásárlásának 

terve,958 melyhez az akkor rendkívül rossz állapotban lévő Miklós börtön épületét szemelték 

ki. Ehhez az egyesület Milan Maxoň, Kassa akkori polgármesterének és Josef Polák 

múzeumigazgatójának a támogatását is elnyerte. Az 1930-as években még a Körmendy-Ékes 

Lajos által a társaságnak adományozott bankói villát is eladták a vásárlás érdekében,959 

a Miklós börtön felújítási tervét pedig Oelschläger Lajos műépítész készítette el. Ám 

mindezek ellenére a társaság anyagi helyzete végül nem tette lehetővé, hogy a terv 

megvalósuljon.960 

Gömöry főtitkársága idején rendezték az 1935-ös Rákóczi ünnepségeket az egyesület 

bevonásával. Gömöry úgy látta, hogy „ez az egyetlen kulturális egyesület Kassán, amely 

felekezeti, osztály és világnézeti különbség nélkül végzi tevékenységét.“961  Ekkor írt levelei 

arról tanuskodnak, hogy nagy energiával vetette bele magát a helyi közéletbe, s hogy 

a társaság körüli teendők szinte minden idejét lekötötték. Végül 1936 májusában idős korára 

hivatkozva lemondott főtitkári tisztségéről (ekkor már 67 éves volt), helyét Haltenberger Ince 

foglalta el.962 Nem kizárt, hogy a váltás a két magyar párt egy hónappal későbbi egyesülésével 

is összefüggött, hiszen egészen idáig állandó konfliktusok jelentkeztek a társaság különféle 

politikai nézettel rendelkező vezetői között, s annak belső élete korántsem volt olyan idillikus, 

ahogy Gömöry leírta. Az persze mindvégig egyértelmű volt, hogy a Kazinczy Társaságra 

szüksége van a magyar elitnek, noha nem olyan országos hatáskörű kulturális-irodalmi 

szervezetként, mint ahogy azt Sziklay elképzelte, hanem a „hagyományos” városi egyesület 

formájában. 

 

 

 

                                                           
958 PMH, 1932. május 25. 8. A Kazinczy Társaság intenzív munkát kezd a kassai magyar kultúrház fölépítése 

érdekében.  
959 Gömöry szerint azt az írók és művészek nem vették igénybe és nagy költségekkel járt fenntartani. Sziklay 

Ferenc a villát eredetileg az írók nyaralójának szánta. „Mint ismeretes, Körmendy-Ékes Lajos dr. nemzetgyűlési 

képviselő a magyar kulturát és a magyar írókat megsegítendő nemeslelkűséggel a Kazinczy-társaságnak 

adományozta Kassán a Bankón lévő villáját, hogy ott a »Magyar írók üdülőtelepe« létesüljön”. In: PMH, 1925. 

április 24. 4. Mikor nyílik meg a magyar írók üdülőtelepe? 
960 EOL, Gömöry János hagyatéka, 15. doboz, iratszám 2/c, A Kazinczy Társaság célkitűzései, gépelte Gömöry 

János. Töredék, é.n. 2. 
961 EOL, Gömöry János hagyatéka, 15. doboz, iratszám 2/c. [Gömöry János?]: Beszéd a Kazinczy Társaság 

közgyűlésén, 1–2. 
962 PMH, 1936. május 13. 8. Minden igazi szellemi érték összefogásának programjával kezd munkához a 

Kazinczy Társaság új elnöksége. Kazinczy szellemében – amagyar nemzeti eszme jegyében 
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5. Gömöry János kisebbségi társadalomképe 

Gömöry János világnézeti beállítottságára már a dolgozat bevezetőjében kitértem. Ezt 

azonban mindenképpen szükséges a kisebbségi társadalom szerveződésével foglalkozó 

publicisztikájával is összevetni, hogy teljes képet kapjunk az evangélikus tanár 1918 utáni 

társadalomképéről és a csehszlovák államhoz való viszonyáról. Kiforrott irodalompolitikai 

program nem fűződik a nevéhez, szépirodalmi műveket pedig nem hagyott hátra, 

programcikkei főként a Magyar Írásban és a PMH-ban jelentek meg, 1937-ben előszót írt a 

Tátra című irodalmi folyóirat egyik számához963 és 1938-ban részt vett az ún. Csehszlovákiai 

Magyar Írók Gazdasági Egyesületének megalakításában, amely az első bécsi döntés 

bekövetkezte miatt már nem fejtett ki érdemleges tevékenységet.964 A szlovákiai irodalmi 

kérdések egyébként is csak Kassára kerülését követően, főtitkári, majd Kazinczy Társaság-

beli elnöki tisztsége révén kezdték el komolyabban foglalkoztatni, legalábbis korábbról nem 

ismertek e témájú írásai. Nagyrészt inkább történelmi vagy teológiai és egyháztörténeti 

tanulmányokat publikált, de főtitkársága révén olyan országosnak tekinthető pozícióba került, 

amelyben a kultúrreferenst váltotta, így személyének előtérbe kerülése szimbolikus váltást is 

jelentett nemcsak Kassán, hanem a szlovákiai magyar kulturális közegben is.  

Írásainak visszatérő, központi gondolata az ún. szlovenszkói magyar lélek vagy magyar 

lelkiség megszületésének, kialakításának a szükségessége volt, melyet a kisebbségi 

társadalom megmaradása szempontjából kulcsfontosságúnak ítélt, s melyhez eszközként az 

egyesületeket965 és a szlovákiai magyar irodalmat nevezte meg. Pedagógusként természetesen 

a magyar gyerekek magyar iskolába iratása mellett is többször kiállt.966 Az új lélekről szóló 

elképzelését elsőként 1932 végén, a Kazinczy Társaság folyóiratában publikálta.967 

Gömöry elsőként arra mutatott rá, hogy a szlovákiai magyarság sajátos földrajzi 

elhelyezkedése hátrányt jelent az önszerveződés szempontjából. A kisebbségi társadalom 

ugyanis nem egy tömbben, hanem egymástól távol eső nyelvszigeteken és szórványokban él, 

Szlovákia területének déli sávján nyugat-kelet irányban elszórtan. A magyarok által lakott 

területeknek nincsenek közös hagyományaik, ebből kifolyólag nem képesek egy közösségként 

gondolkodni, pedig erre szerinte égető szükség volna. Gömöry az erdélyi szászok 

szervezettségét emelte ki mintaként az összetartozás-érzés ápolásában és fontosnak tartotta a 

fiatal szlovákiai magyar nemzedék térnyerését is. Az új magyar lélek megteremését magyar 

                                                           
963 Gömöry János: A „Tátra” hivatása. In: Tátra, 1937/6. 161–162. 
964 Turczel Lajos: Csehszlovákiai Magyar Írók Gazdasági Szövetsége. In: Fonód Zoltán (Szerk.): 

A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918–2004. Pozsony, Madách-Posonium, 2004. 69.  
965 PMH, 1934. március 4. Gömöry János: Kultúregyesületeink. 
966 Lásd például PMH, 1937. június 24. 1–2. Gömöry János: A magyar iskola és belső megújhódásunk. 
967 Gömöry János: A szlovenszkói magyar lélek. Magyar Írás, 1932/8. 576–581.  
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egyetemes keretekben helyezte el, ugyanakkor hangsúlyozta a csehszlovák állam iránt való 

tiszteletet. 

Egy szűk évvel később a Nyugat, a szlovenszkói magyar irodalmat lekicsinylő kritikájára 

reagálva immár külön hangsúlyozta az irodalom szerepét az „egy és oszthatatlan magyar 

lelkiség” kialakításában. Kiemelte Földes György Kukkónia lelke című könyvét, valamint 

Darkó István Égő csipkebokor-ját, melyekben véleménye szerint már megszólalt a 

„szlovenszkói magyar lélek”.968 

Gömöry tisztában volt vele, hogy a csehszlovákiai magyarság közösséggé szerveződését a 

társadalmi és felekezeti ellentétek erőteljesen gátolni fogják, ez irányú tapasztalatait a kassai 

mikrokörnyezetben vélte elsőként felfedezni. Véleménye szerint 1918 után a kisebbségi 

társadalom elvesztette „az intelligens középosztály jelentékeny részét”, s tulajdonképpen csak 

a parasztság maradt a helyén az államfordulatot követően.969 Az új helyzettel azonban új 

társadalomszervezési mechanizmusok kialakítására van szükség, s ennek egyik forrása lehet a 

sorsközösség tudatosítása a magyarság különféle rétegeiben. „Nálunk nem lehet régi 

társadalmi berendezkedésekhez ragaszkodnunk, amelyek lehetnek tiszteletreméltóak, de ma 

elavultak. Mi nem fogadhatjuk el mintának a francia forradalmi eszmék hatása alatt 

keletkezett burzsoáziát, mert ez nálunk ki sem fejlődött a maga igaz mivoltában, még kevésbé 

a hatvanhetes kiegyezés után kifejlődött dzsentriskedő úri osztályt, amelyről Szekfű mond 

lesújtó ítéletet. A marxizmus a régi társadalom romjain akarta uralomra segíteni a 

munkásosztályt. Ez azonban máig sem sikerült neki. A proletárdiktatúrának gondolata 

teremtette meg a bolsevizmust, fasizmust és hitlerizmust.”970 Ezek közül az ideológiák közül 

Gömöry mindegyik elvetette, s kifejezetten a Csehszlovákia által nyújtott szabadságjogokat, a 

demokráciát és a humanizmust jelölte meg a kisebbségi társadalomépítés alapjaként. 

Emellett külön foglalkozott a hitbéli ellentétekkel is. Gömöry az „osztálytalan egységes 

magyar társadalom”-ról szóló elképzelése egyedül a vallási meggyőződést tartotta 

érinthetetlennek, amely reménye szerint nem az ellentéteket erősíti majd, hanem egyfajta 

krisztusi egymásrautaltsághoz vezethet.971 Mert „a közös magyar lelkiség nem fixa idea, de 

történelmi szükségszerűség”.972  

Az új magyar lélekről a PMH-ban is publikált, ismét az alkalmazkodás fontosságát húzva alá, 

s azt, hogy a változás szükségszerűen vezet majd el a tudatbeli változásokhoz is. „Mi 

                                                           
968 KÚ, 1933. április 13. 7. Gömöry János: A szlovenszkói magyar irodalom sorsa. 
969 PMH, 1936. április 5. 6. Gömöry János: Társadalmi ellentétek a közös magyar lelkiség problémájában. 
970 Uo.  
971 PMH, 1934. január 1. 4. Gömöry János: Vallásfelekezeti és világnézeti ellentétek a közös magyar lelkiség 

problémájában. 
972 KÚ, 1933. október 15. 6. Gömöry János: A Kazinczy Társaság nagy missziója. 
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kisebbségi sorsban élő magyarok oly hatások alá kerültünk, amelyek előbb vagy utóbb a mi 

pszichénknek is egyéni színt fognak kölcsönözni.973 Erre a cikkre az agrárpárti szlovák 

politikus, Juraj Slávik is reflektált egy vele készült interjúban, s Gömöry gondolatmenetében a 

reálpolitika és az aktivizmus megnyilatkozását vélte felfedezni: „Ez már nem a 

gravámenpolitikából élő magyarnak a szava” – jelentette ki.974 Természetesen Gömöry 

elképzeléseit összességében nem lehet az aktivizmus fogalmával leírni, habár tény, hogy jóval 

rugalmassabban és nyitottabban állt a csehszlovák rendszerhez, elsősorban annak szimbolikus 

atyjához, Masarykhoz – ahogy általában az MNP-s politikusok többsége. 

Nem véletlen, hogy 1937 szeptemberében ő mondott beszédet Kassán a magyar ellenzéki 

politika nevében az elhunyt köztársasági elnök gyászünnepségén. „Masarykban mi magyarok 

jó barátot vesztettünk el […] A demokrácia apostola, az elhunyt nagy államférfi gyakran 

mondotta, hogy a jó patriótának tisztelni kell más nemzetek hazafias érzését. Masaryk nemes 

megértéssel karolta föl a magyar kisebbség ügyét, amit azzal is dokumentált, hogy 

magánpénztárából 1 millió koronát utalt ki a Csehszlovákiai Magyar Tudományos és 

Művészeti Akadémia megalapítására. Minket magyarokat lélekben akkor is meghódított, 

amikor koszorút helyezett el Madách, az Ember tragédiája halhatatlan költőjének nógrádi 

sírján.”975 

Gömöry 1938. augusztus 3-án részt vett Milan Hodža fogadásán is, az akkori miniszterelnök 

személyes meghívására. Hodža meghívottjainak a listáján, amelyet az aktivista Lelley Jenő 

állított össze, öt aktivista és öt ellenzékiként számon tartott személy Gömöry, Pfeiffer Miklós 

és Privitzky Gyula kanonokok, valamint Izsák Imre református esperes, továbbá Nagyidai 

Ernő ügyvéd neve szerepelt.976 Az audencia témája Hodža nemzetiségekre vonatkozó 

törvényjavaslata volt, s Gömöryék részvételét Esterházy János és Pajor Miklós szenátor és 

helyeselte.977 Néhány nappal később azonban Esterházy levelében arra kérte Gömöryt és 

a többi résztvevőt, hogy ne mondjanak véleményt a Hodža-statútumról és az EMP 

álláspontjával azonosítsék magukat. Gömöry ennek a kérésnek csak annyiban tett eleget, hogy 

válaszát nem hivatalosan és kollektíven, hanem külön levél formájában küldte el 

a miniszterelnöknek.978 

                                                           
973 PMH, 1934. február 24. 1. Gömöry János: A magyar lélek Szlovenszkón. 
974 MÚ, 1934. március 4. 1. Slávik György doktor: A magyar kisebbségnek magából kell kitermelnie a 

reálpolitikai irányt és erőket. 
975 KÚ, 1937. Szeptember 21. 2. Impozáns gyászünnepség a színházban 
976 Simon Attila: Egy rövid esztendő... i.m. 152. 
977 Gömöry János: Emlékeim… i.m. 182. 
978 A levelezést lásd. Gömöry János: Emlékeim… i.m. 182–193. 
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A Hodžának szóló levélben Gömöry kifejtette, hogy elhibázottnak tartja a Szlovákiában 

bevezett centralista intézkedéseket, például a vármegyerendszer megszüntetését, mert a cseh 

típusú központosító közigazgatás nem alkalmas egy olyan vidék irányítására, ahol sokféle 

nép, sokféle felekezet él egymás mellett. „A rendeletre élő és cselekvő kishivatalnok, sőt 

nemegyszer a hivatalfőnök is kötöttsége miatt a vezető államférfiak legszebb elgondolásai 

mellett elronthat odalent mindent.“979 Mindehhez persze hozzátette, hogy nem érzi magát 

kellően képzettnek az autónómiáról való véleménynyilvánításhoz, s megmarad pártja 

álláspontján. Az ügynek egyébként azért is volt jelentősége Gömöry (politikai) közszereplése 

szempontjából, mert az elnöki fogadáson való részvétele miatt utólag az EMP-ből való 

kizárásának a kérdése is felmerült és csak 1939 januárjában kapta meg a levelet a párttól, 

hogy az ellene folytatott vizsgálatot beszüntették.980 

Gömöry tehát annak ellenére, hogy nem tudott sem csehül, sem szlovákul jóval nyitottabban 

viszonyult a csehszlovák demokrácia értékrendszeréhez, s Masaryk gondolatvilágához, mint 

Sziklay Ferenc, aki az első világháború előtt maga is tanított nemzetiségi vidéken és bírta az 

államnyelvet. Gömöry megfelelő politikai keretként tekintette a demokratikus 

Csehszlovákiára, noha több ízben rámutatott annak hibáira, elsősorban a túlzott 

centralizmusra vagy a kisebbségeket asszimiláló iskolapolitikára, ezért az államhoz való 

hozzáállása nem értékelhető aktivizmusként. Sziklayhoz képest liberálisabb felfogása, az 

egyént középpontban állító, de az új közösség megteremtését célzó törekvéseivel az általa 

ideálisnak tartott sárosi tapasztalatait igyekezett a kassai környezetbe átültetni, és végső soron 

ennek megfelelően formálódott a kisebbségi társadalomképe is.  

Gömöry 1918 utáni írásaiban ezzel párhuzamosan megjelentek a nemzetiségek, erre az 

evangélikus pedagógus különleges hangsúlyt fektetett. Ismert olyan történelmi témájú írása, 

melyet a cseh és magyar kapcsolatoknak szentelt,981 s hitt abban, hogy a Szlovákiában élő 

nemzeti kultúrák megférnek egymás mellett.982 Több ízben kiemelte az egymás iránt való 

nyitottság fontosságát: „Annyira össze vagyunk itt keveredve különfajú népek és pedig 

századok óta, hogy az együttélésnek alfája és omegája a kölcsönös türelem és egymás 

megbecsülése“ – írta egy helyen.983 

Az új szlovenszkói magyar tudat nem elsősorban valami szociálisan érzékeny, a más 

nemzetiségekre nyitott magyar identitás kialakulásának a szükségét fejezte ki, ezt egyébként 

                                                           
979 Uo. 190. 
980 Uo. 193. 
981 PMH, 1934. április 1. 8. Gömöry János: Magyar és cseh kultúrkapcsolatok a XVII. században 
982 KÚ, 1933. április 13. 7. Gömöry János: A szlovenszkói magyar irodalom sorsa 
983 KÚ, 1933. október 15. 6. Gömöry János: A Kazinczy Társaság nagy missziója  
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közvetlenül az első bécsi döntést követően a „felvidéki magyar szellemről” többen leírták.984 

Bár ezek az értékek nagyon is közel álltak az evangélikus történelemtanár gondolatvilágához. 

Nála sokkal inkább az osztálykülönbségek felszámolására tevődött a hangsúly, s egy erős, új 

középosztály kialakulását sürgette. Fejtegetései többé-kevésbé összhangban álltak Szvatkó 

Pálnak a szlovenszkói új magyar emberről és az új szellemről szóló elgondolásaival, bár 

Gömöry esetében az új magyar értékrendszer helye az európai kultúrkörben nem lett 

részletesebben kifejtve.985 Evangélikus teológusként Gömöryt eleve jobban érdekelték a 

magyar kisebbség társadalmi és felekezeti tagoltságából fakadó ellentétek, és ezeknek egy új 

közösségi identitásban való feloldása. A szlovenszkói magyar lelkiség mindenesetre az 

egyetemes magyar lélek részét is képezte, s ezáltal semmiképpen sem egy teljesen önálló, az 

anyaországi kultúrával való viszonyrendszert mellőző új közösségi tudat kialakításának az 

elképzelését foglalta magában. 

 

6. Reintegráció a magyarországi társadalomba 1938 után  

A dolgozatnak nem célja azokat a politikai és társadalmi változásokat részletesen bemutatni, 

amelyek az első bécsi döntést követően a Csehszlovákiától Magyarországnak ítélt területen, 

így Kassán is végbementek. Nem volna azonban teljes Gömöry János és Sziklay Ferenc két 

világháború közötti közösségi stratégiáinak a bemutatása, ha nem térnék ki 1938 utáni 

közéleti szerepvállalásukra, személyes tapasztalataikra, s mindenekelőtt arra, hogy miként 

integrálódtak az általuk is reménykedve várt anyaországba, mit örökítettek tovább a 

kisebbségi korszakból és a Horthy-rendszer mely elemeivel tudtak azonosulni. 

Az 1938. szeptember 29-én zajló müncheni német–olasz–brit–francia egyezmény, amely 

Hitler követelésére a Német Birodalomhoz csatolta Csehszlovákia német régióit, az 

úgynevezett Szudéta-vidéket arra kötelezte az átalakult, szlovákoknak, ruszinoknak 

autonómiát biztosító cseh–szlovák államot, hogy rendezze a magyar és lengyel területi 

igényeket is. Miután ebben Nagy-Britannia és Franciaország már nem akart részt venni, az 

októberi sikertelen (cseh)szlovák–magyar tárgyalások után Bécsben  német–olasz 

döntőbíráskodással , 1938. november 2-án Magyarországnak ítélték a csehszlovák  állam déli 

területeit, s ezek részeként Kassa városát is. A visszacsatolt 11 927 km2-nyi területén a 

magyar népszámlálási adatok szerint többségében magyarok éltek. 

Kassa reintegrálása a magyar gazdasági és társadalmi rendszerbe azonban nem ment 

zökkenőmentesen. A csehszlovák életszínvonalhoz és a demokratikusabb légkörhöz szokott 

                                                           
984 Filep Tamás Gusztáv: Felföldi közírók... i.m. 
985 PMH, 1935. február 15. 4. A szlovenszkói „új magyar ember”. Előadás és vitaest Kassán. 
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lakosság az úri előjogok tiszteletére épülő, autoriter szellemiségű Magyar Királyság 

állampolgára lett. Magyarországon nem létezett általános és titkos választójog, több ezer 

magyar hivatalnok érkezett a városba, gyökeresen átalakult a városi képviselő-testület 

összetétele, egyik napról a másikra megalakultak a magyarországi gazdasági szervezetek és 

egyesületek helyi fiókjai, s ez és sok más mindennapi konfliktusokhoz vezetett a kisebbséget 

megélt társadalom és az anyaországiak között. 

Ezzel egy időben fokozatosan szigorodtak a zsidótörvények, ugyanakkor 1941-ben, az 

úgynevezett zsidó kódex elfogadása után sok ezer zsidó menekült Szlovákiából 

Magyarországra, s azon belül Kassára is. A világháború előjelei fokozatosan éreztették 

hatásukat. A kisebbségbe került szlovák értelmiség főleg a Slovenská Jednotá lap köré 

tömörült, amelynek Kassa környékén több ezer előfizetője volt. A kassai és budapesti magyar 

hatóságok a bécsi döntés után Szlovákiában maradó Esterházy János a tiltakozásai ellenére – 

gyakran ellenséges magatartást tanúsítottak velük szemben. A magyar állam számára ugyanis 

rendkívül fontos volt, hogy Kassa, amely valaha a „kurucok” fővárosa” volt, s ahol Rákóczi 

fejedelem nyugszik, újra teljes egészében magyarrá váljon.  

Gömöry János a Kazinczy Társaság elnökeként (melyet a korabeli forrás az 1917 előtti nevén 

Kazinczy Körként említett) jelen volt azon az ünnepi közgyűlésen, melyet „Kassa sz. kir. 

város törvényhatósági bizottságának a magyar szent koronához történt visszacsatolás után”, 

1939. január 28-án tartottak a történelmi városháza épületében.986 Itt felsorakozott az új és a 

régi elit, Borbíró Ferenc, Kassa 1938 decemberében kinevezett főispánja, aki ünnepi 

szónoklatában kijelentette, hogy „Aki Kassán szerepét és ebben a szerepben jövendő sorsát 

így látja, annak el kell fogadnia azt az első hallásra talán visszásan hangzó tételt, hogy Kassa 

nem a kassaiaké!”987 Gömöryn kívül csekély volt azoknak a száma, akik az összejövetelen a 

kisebbségi társadalom értelmiségi rétegét képviselték, őt is csak a Kazinczy Társaságban való 

tisztsége miatt hívták meg a közgyűlésre.988 

Mint ahogy a teljes kisebbségi magyar elitnek, úgy Gömörynek is át kellett esnie az igazolási 

eljáráson. Szinyei Merse István, akkor már Magyarországon élő egykori Sáros vármegyei 

főispán igazolta meg hazafias érdemeit,989 1939 elején pedig magyar állampolgársága 

megszerzése ügyében a még Eperjesen élő Flórián Károlytól kért jogi tanácsot.990 

                                                           
986 AMK, fond Municipálne mesto Košice, 1939–1944, Leltári szám 3. Zápisnica mestského zastupiteľstva za 

dňa 28. I. 1939. 5. 
987 Uo. 12. 
988 Uo. 5. 
989 EOL, Gömöry János hagyatéka, 15. doboz, Szinyei Merse István, egykori Sáros vármegyei főispán levele, 

melyben Gömöry János hazafias érdemeit igazolja, Nagymaros, 1939. május 2. 
990 Levelezésüket lásd. ŠA PO, fond Kolégium, 224. doboz  
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1938 után is folytatta a még Eperjesen elkezdett Vörös Kereszt-beli munkáját,991 az 

evangélikus egyházközség felügyelői feladatait, s összességében a magyar közélet egyik 

köztiszteletben álló személyisége maradt. A Kazinczy Társaság fölkérte Löffler Bélát, hogy 

készítsen mellszobrot róla.992 

Publicisztikájában a korabeli propagandaszemléletnek megfelelően Kassát egy magyar 

városként ábrázolta, erről magyarországi előadássorozatot is tartott.993 Az ő történelmi 

értelmezésében Kassát a magyarok alapították és a város csak a szatmári béke után 

szlovákosodott el, majd a kiegyezés utáni időszakban vált újra magyarrá. Gömöry azonosulni 

tudott a szentistváni állameszmével, s ennek jegyében ekkor is felhívta a figyelmet arra, hogy 

számolni kell a nemzetiségek öntudatra ébredésével: „Nekünk magunknak kell megismernünk 

népeink lelkét, megteremteni a békés és haronikus együttélés feltételeit“.994 

A Luther Szövetség kassai fiókjának megalakulásakor a nemzetiségi kérdés békés és 

harmonikus megoldását és azoknak az ellentéteknek a megszüntetését nevezte meg 

feladatként, amelyek az itt élő és ideköltözött magyar társadalom tagjai között fennállnak,995 

tehát maga is érzékelte a két magyar társadalom, a magyaroszági rendszer és az egykori 

kisebbségi közösség találkozásából fakadó konfliktusokat. 

Gömöry azonban mindemellett törekedett a kisebbségi korszakban szerzett tapasztalatok 

felhasználására az új rendszerben is, a szlovákiai magyar közösségi értékek megőrzésére. 

Visszaemlékezésében hosszasan tárgyalta a volt szlovákiai magyar írók az 1939. április 

elején, a budapesti Pilvax kávéházban összehívott találkozóját. S bár ennek meglehetősen 

csekély visszhangja volt, mindenképpen figyelemre méltó összefogásnak tekinthető, hiszen itt 

az értelmiség nemcsak a kisebbségi időszakban kiépített intézmények továbbműködtetésének 

igényével lépett fel kollektív kritikát fogalmazott meg az akkor magyar kormányzat 

politikájával szemben.  

A résztvevők Gömöryvel, Narancsik Imrével, Berecz Kálmánnal, Bólya Lajossal Vájlok 

Sándorral és Pfeiffer Miklóssal az élen egy 10 pontból álló határozatot állítottak össze, amely 

azokat a „visszatért“ magyar értelmiség főbb sérelmeit tartalmazta.996 Első helyen említették a 

kisebbségi életben létrejött és bevált társadalmi és gazdasági intézmények fenntartását és 

továbbfejlesztését, ugyanitt kijelentették, hogy nem ismerik el a magyar társadalom „születési, 

                                                           
991 FÚ, 1941. május 1. 3. Kassa város Vörös Kereszt Választmányának évi közgyűlése 
992 Gömöry János: Emlékeim… i.m. 223. 
993 Felvidéki Magyar Hírlap (a továbbiakban FMH), 1939. március 4. 10. Kassa a magyar faj államalkotó jellegét 

hirdeti a végeken. Gömöry János előadása Egerben 
994 FMH, 1939. július 9. 17. Gömöry János: Kassa, a végvári város. 
995 FÚ, 1941. május 27. 3. Evangélikus napok Kassán 
996 A 10 pontos határozatot lásd. Gömöry János: Emlékeim… i.m. 213–215. 



191 
 

vagyoni és osztálykiváltásgok szerinti tagozódását“.997 Követelték többek között a közép- és 

felsőiskolában érvénybe léptett tandíj eltörlését, valamint azt hogy a visszacsatolt területen ne 

magyarországi hivatalnokok kerüljenek népművelői állásokba. A határozat hatodik pontjában 

megjelent a decentralizáció szükségességének a gondolata, s a „kisebbségi tapasztalatok 

alapján“ kiépítendő kultúrközpontok terve is. Mindezek fényébe joggal merül fel a kérdés, 

hogy ezt a találkozót miért nem Sziklay Ferenc, a csehszlovákiai magyar irodalom és kultúra 

intézményesítéséért felelős ember meg, vagy legalábbis miért nem vett részt rajta? 

Ennek az egyik oka az lehet, hogy Sziklay már 1938 szeptemberében utasítást kapott az EMP-

től a Kultúrreferátus év végére történő megszüntetésére,998 tehát az az intézményes háttér is 

eltűnt, amelynek kereteiben folytathatta volna ez irányú munkáját. Ugyanakkor, ahogy Faragó 

Ödönnek írta 1939 januárjában: „A Kazinczy Társaságtól teljesen megváltam. […] fordulj 

egyenesen Gömöryhez, mert én magam még a közvetítésre sem vállalkozhatom. […] A 

felszabadulás után én a magam részéről megpróbáltam a közeledést, de olyan 

visszautasításban volt részem, hogy azt csak Gömöry korának tisztelete miatt nyeltem le”.999 

Mindebből arra következtethetünk, hogy a Gömöry személyéhez és a Kazinczy Társaság 

vezetéséhez1000 való sértett viszonyulása miatt nem vett részt azt írók találkozóján, még akkor 

sem, ha éppenséggel egyet értett az ott megfogalmazott határozatokkal, erre vonatkozó forrás 

azonban eddig nem került elő.  

Sok kisebbségi értelmiségihez hasonlóan maga Sziklay is egyfajta újrakezdést, a kisebbségi 

tevékenység elismerésének lehetőségét látta az államfordulatban. Ekkor írta Felszabadulás! 

című versét, amelyet több száz példányban sokszorosítottak röplap formájában, s amelyet a 

lánya szavalt el november 11-én a mai kassai Állami Színházban tartott díszelőadáson „Kassa 

felszabadulásának ünnepén”.1001 

Új megbízatását 1938. november 22-én kapta a kassai Magyar Nemzeti Tanács 

előterjesztésére a helyi katonai parancsnokságtól, bár csak ideiglenesen jelleggel: a 

tanfelügyelői és tankerületi főigazgatói teendőket kellett ellátnia,1002 valójában azonban a 

miskolci tanfelügyelő, Takács Béla miniszteri megbízott mellett teljesített szolgálatot, amely 

díjazással sem járt. Mivel barátai, befolyásos ismerősei is azzal bíztatták, hogy a majdan 

                                                           
997 Uo. 214. 
998 OSZK, K, fond 158, 26. doboz/1. mappa, Sziklay Ferenc levele Pataky Tibor államtitkárnak, Kassa, 1939. 

január 5. 
999 OSZK, K, fond 158, 23. doboz/1. mappa, Sziklay Ferenc levele Faragó Ödönnek, Kassa, 1939. január 27. 
1000 OSZK, K, fond 158, 26. doboz/2. mappa, a Kazinczy Társaság levele Sziklay Ferenc tanügyi tanácsos úrnak. 
1001 Lásd FMH, 1938. november 20. 19.; Sziklay László szerint maga Sziklay Ferenc szavalta el: Sziklay László: 

Egy kassai... i.m. 395. 
1002 OSZK, K, fond 158, 8. doboz, 1938. november 22. A VII. hadtest parancsnoksága: Megbízás a tanfelügyelői 

és tanker. főigazgatói teendők ellátásával.  
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megalakítandó kassai tankerületnek a főigazgatója,1003 vagy akár Jaross Andor Felvidéki 

Minisztériumának kulturális ügyeiért felelős megbízottja lehet1004 nagy reményekkel várta új 

feladatait. Egy szűk éven belül azonban kiderült, hogy nem fogják tankerületi főigazgatónak 

kinevezni, mivel az 1939. szeptember 1-jén felállt kassai tankerületnek a volt miskolci 

tankerületi főigazgató, Támedly Mihály lett a vezetője. 

Sziklay középiskolai szakelőadóként és igazgatóhelyettesként, mint tanügyi tanácsos lett a 

tankerület beosztottja. Kinevezése komoly megbízatással járt, hiszen ettől fogva 

közreműködött a tankerület területén dolgozó tanárok fegyelmi ügyeinek intézésében, 

igazolási eljárásaik lebonyolításában. Hagyatékában egyébként nagyon kevés, összesen 17 

tanárnak, többek között Dobossy Lászlónak az igazolási eljárásával kapcsolatos irat vagy 

feljegyzés maradt fenn, ezek is nagyrészt személyes levelezés formájában. Mindez 

nyilvánvalóan az általa intézett ügyeknek egy töredéke volt csupán. A volt kultúrreferens 

mindezek ellenére nem volt megelégedve helyzetével, mivel „csak” helyettes lett. „Egyénileg 

nem éreztem semmi fájdalmat, vagy háttérbe szorítottságot, amikor kineveztek tanügyi 

tanácsosnak, a VI. rangosztályba s beosztottak egy VII. rangosztályban lévő tanügyi titkár, 

mint hivatalfőnök alá, a tanfelügyelőségen. Boldog voltam, hogy húsz évi bizonytalanság után 

rendes és biztos beosztásba kerültem! […] Ebből a tényből a közvélemény két következtetést 

vonhat le, ahogy valóban le is vonja. Vagy joggal firtathatja, mi bűne, vétke, mulasztása lehet 

Sziklaynak, hogy még – mondjuk – Fleischmann is többet érdemelt meg. Ez esetben abszolút 

lehetetlen tartanom még azt a tekintélyt is, amit mostani állásom megkövetelne. A másik eset 

az – és ez a veszélyesebb, - hogy az én esetemet »sérelmesnek, hallatlan igazságtalanságnak« 

állítják be, s ma a sok tekintetben csalódott és feszült atmoszférában kihasználják a mai 

rezsim ellen hangulatkeltésre. Akaratomon kívül eszköze lettem így ma divatos 

»suttógópropagandának« s ahogy szégyellnem kell magamat az első esetben, úgy fáj a 

második eset.”1005 – írta Esterházy Jánosnak kinevezése után néhány hónappal. Ugyanitt 

lelkesen jegyezte meg, hogy ő már 1919-ben meggyőződéses képviselője volt a „keresztény-

szociális-nemzeti” iránynak, amely szerinte „ma bontakozik ki, mint fejlett politikai 

program”,1006 s amellyel ezek szerint annyira azonosult, hogy nem okozott neki különösebb 

                                                           
1003 Lásd például OSZK, K, fond 158, 26. doboz/1. mappa, Sziklay Ferenc levélfogalmazványa Bodor 

Aladárnak, Kassa, 1938. november 22.; OSZK, K, fond 158, 26. doboz/2.mappa, Magócsy-Dietz Sándor levele 

Sziklay Ferencnek, Budapest, 1938. december 5. 
1004 OSZK, K, fond 158, 26. doboz/2. mappa, Kuthy Sándor levele Sziklay Ferencnek, Budapest, 1938. december 

30. 
1005 OSZK, K, fond 158, 26. doboz/1. mappa, Sziklay Ferenc levélfogalmazványa Esterházy Jánosnak, Kassa, 

1939. július 9. 
1006 Uo. 
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lelkiismeret furdalást, hogy elküldje Bosnyák Zoltán Zsidókutató Intézetének a zsidó 

szlovákiai írók listáját.1007  

1938 után már nem is a csehszlovák államszerveket hibáztatta, amiért az általa szerkesztett 

kassai Esti Újságot (1919–1921) betiltották. „Az igazi ellenség a magyar nyelven írt liberális, 

zsidó lapok érdekeltsége volt, mely komoly versenytársat látott a két év alatt másfélezerről 

napi hétezer, vasárnaponként tízezer példányra szökött Esti Újságban”.1008 

Ekkor készült írásaiban nyoma sincs a korábban kitartóan hangoztatott decentralizációs 

modell érvényre juttatásának, egy 1939 februárjában megjelenő cikkében a következőket írta 

az államfordulatra reagálva: „Hiszem és vallom, –  amint a kisebbségi élet veszedelmes 

atmoszférájában is merészen vallottam, –  hogy csak egy és egységes magyar kultúra van […] 

A húsz éves megszállás nem volt elég hosszú idő ahhoz, hogy teljesen tudatosítsa a Felvidék 

felvidékiségét, mégis termelt ki a felvidéki magyarságból is oly értékeket, melyek 

gazdagíthatják a magyar kultúra színskáláját.”1009 Gömöryvel ellentétben egyelőre nem 

tudunk róla, hogy nyilvánosan fogalmazott-e meg kritikát a magyar kormányokkal szemben, 

csupán magánleveleiben ostorozta a magyar bürokráciát.  

Ekkor publikált tanulmánya Kassáról pedig a propaganda által eltorzított szemléletről 

tanúskodik. Míg Gömöry Kassa kapcsán elismerte, hogy a „csehesítés korszaka“ 

közigazgatási, gazdasági és szociális fejlődéssel járt együtt,1010 addig Sziklay a revizionista 

nyelvezetből átvett nacionalista klisék segítségével írta le Kassa cseh fogság alatti magyar 

szenvedését.1011 

A volt kultúrreferens kapcsolatrendszere is látványosan beszűkült, korábbi kisebbségi 

közösségi hálója mindössze néhány személyre korlátozódott: a kassai és budapesti kapcsolatai 

mellett főleg a komáromi Szombathy Viktorral, a lévai Schubert Tódorral és az ungvári Rácz 

Pállal levelezett 1938 után is, illetve még barátjával, Esterházy Jánossal, „ma itt nincs senki, 

akit annyira közel éreznék magamhoz, mint Téged” – írta neki levelében.1012 1942–1944 

között még elvállalta a Felvidéki Nevelő szerkesztését, s ő adta a nevét az Új Magyar 

Museum című irodalmi folyóiratnak is.  

                                                           
1007 OSZK, K, fond 158, 27. doboz/3. köteg, Sziklay Ferenc levélfogalmazványa Bosnyák Zoltánnak, a 

Zsidókérdéskutató Intézet Tekintetes Igazgatóságának, Kassa, 1943. augusztus 18. 
1008 OSZK, K, fond 158/4. doboz, Sziklay Ferenc: Kassa két irodalmi-élet indítása.11. [1938–1944?] 
1009 Sziklay Ferenc: A felvidéki magyar kultúrélet válaszútján. 70. Láthatár, 1939/2. 63–71. 
1010 FÚ, 1940. november 23. 5.  Gömöry János: A kassai magyar kultúrélet megújhódásának titka 
1011 Sziklay Ferenc: Kassa magyarsága a 20 cseh év alatt. 50. In: Kassa. Kassa, Kazinczy Társaság, 1941. 38–

50. 
1012 OSZK, K, fond 158, 26. doboz/1. mappa, Sziklay Ferenc levélfogalmazványa Esterházy Jánosnak, Kassa, 

1939. július 9. 
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Érdekes, hogy a Sziklay-hagyatékban csak 1938 utánról maradtak fenn levelek Krausz 

Gusztávtól, vagyis Kemény G. Gábor barátjától. Egykori fehértemplomi kollégáján, Bodor 

Aladáron kívül éppen Kemény volt az, akinek Sziklay a legőszintébb hangon írt egykori 

kisebbségi tevékenységéről: „[…] valami elgondolást csak a siker igazol, s én erről aztán 

igazán nem mesélhetek. Hiszen jóformán már semmi sem valósult meg abból, amit 

elgondoltam, kiterveztem[,] s ha meg is indult a realizálódás útján, mélyre nem látó 

politikusok gáncsolták el a sikerét. Az volt a legnagyobb baj, hogy ú.n. politikusaink közt 

Szüllőt, Petrogallit, Grosschimdot kivéve nem volt egyetlen igazán művelt ember. Kettőjüket, 

Petrogallit és Grosschmidot is sikerült a többieknek sírba kergetni, Szüllő meg egyenesen átka 

volt minden kisebbségi politikának. Alapelve az volt, hogy nincs szükség a kisebbségi 

társadalom konszolidálására, mert ez az állam konszolidálását segíti elő. Ezt nem egyszer 

nekem leszögezte, amikor azt hangoztattam, hogy az állam züllesztésének párhuzama a 

komoly kisebbségi munkában igen is, a kisebbség konszolidálása, mert ha visszatérünk, mi 

jobb Magyarországnak, ha egy »konszolidálatlan« vagyis műveletlen, erkölcsileg züllött, 

nemzetiségileg öntudatlan, lerongyolódott, s mindezekből kifolyólag kommunista érzelmű 

tömeget kap vissza, vagy az ellenkezőjét ennek a képnek. Szüllő volt annyira elfogult a maga 

elméletével szemben, hogy nem hagyta meggyőzetni magát. Ez az oka a sikertelenségnek, s 

ez az oka, hogy az a szappanbuborék- »felvidéki szellem«, melyet Jarossék a felszabadulás 

első hónapjaiban olyan szivárványosra felfújtak, szétfakadt s nem maradt utána mást, mint 

egy-két fájó könnycsepp azok szemében, akik hittek abban a felvidéki szellemben, nem 

szeparatisztikus céllal, de az általános magyar regenerálódás végett. 

Mindegy no, Szüllőnek volt igaza, ő kapott akadémiai tagságot, ő lett főrend és belső titkos 

tanácsos. Ne hidd, hogy irigylem tőle, csak valahogy a közéletünk tükörképe az, hogy valaki 

azért kap elismerést, mert húsz éven át szándékosan rontotta a saját társadalmát a csehszlovák 

állam »megfúrása« ürügyével. És a látszat őt igazolta, az csak távlati tévedés, hogy az ő 

trombitálására omlottak össze a csehszlovák Jerikó falai, de ő meg van győződve erről.”1013 

Munkakedvét betegsége is visszavetette, 1942 novemberében újabb szívrohamot kapott, ezért 

négy hétre Balatönfüredre utazott kezeltetni magát.1014 Végül 1943. november 1-jén a Vallás- 

és Közoktatásügyi Minisztérium saját kérelmére véglegesen nyugállományba helyezte. 1943. 

december 19-én bekövetkező halála előtt egy hónappal a következőket írta Bodornak: „[…] 

Mert igen-igen érdekes ám a mi helyzetünk itt Kassán! Nekünk őskassaiaknak s a 20 évet a 

                                                           
1013 OSZK, K, fond 158, 27. doboz/3. köteg, Sziklay Ferenc levélfogalmazványa Krausz Gusztávnak [Kemény 

G. Gábor], Kassa, 1943. november 8.  
1014 OSZK, K, fond 158, 22. doboz/3. mappa, Sziklay Ferenc levélfogalmazványa ismeretlennek, Kassa, 1943. 

július 19. 
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Felvidéken töltötteknek szinte bocsánatot kell kérnünk, hogy életben mertünk maradni,  

viszont azok, akik még azt a kevés kassai levegőt is irigylik tőlünk, amit meghagynak nekünk 

«besszre» spekulálnak Kassa dolgában, szerencsétlenek, hogy itt kell lenniük, mert hogy 

fognak majd tudni menekülni, ha Hitler visszaadja Kassát a tótoknak.”1015 

Egyfelől tehát öröm, hogy újra Magyarországhoz tartozhatnak, s jogos bizakodás jellemezte 

Gömöryt és Sziklayt közvetlenül az államfordulatot követően, ahogy kortársaik túlnyomó 

többségét is. Másfelől mindketten vérmérsékletüknek megfelelően reagáltak a változásokra, a 

Kassán is berendezkedő magyarországi hivatalnokréteg viselkedésére. Alapvető különbség 

kettejük közt az volt, hogy Gömöry, ha szerény eszközökkel is, de igyekezett továbbmenteni a 

kisebbségi tapasztalatokat, s megszervezte az írók találkozóját, s igencsak távol állt tőle a 

Horthy-féle elit előjogokra épülő társadalomszemlélete. Sziklay ezzel szemben nagyrészt 

azonosult azzal a „keresztény-nemzeti” diskurzussal, amely ekkor már az állampolgársági 

jogegyenlőséget is megszüntette. Bár maga sem volt megelégedve a csehszlovákiai magyar 

társadalom 1938 utáni, szerinte igazságtalan reintegrációjával, így jobbára csak rezignáltan 

szemlélte a közéletben zajló folyamatokat.  

A második világháborút követően mindkettejük családjára a Csehszlovákiából való kitelepítés 

várt. A Gömöry házaspár 1947 januárjában Budapestre, majd Sóskútra került, Gömöry János 

pedig felesége halála utána a pesthidegkúti Nyugdíjas Pedagógusok Otthonának lakója lett. 

Mindez annak ellenére történt, hogy kitelepítésük ügyében több szlovák és magyar barátjuk 

igyekezett közbenjárni, s a második világháború alatt üldözöttek mentésében is részt vettek –

Kornhauser Benőnét is bújtatták házukban – ami később hivatalosan is érdemnek számíthatott 

volna. Sziklay Ferenc felesége, Brósz Márta szintén 50 kilós batyuval kényszerült Kassa 

elhagyására, akárcsak Sziklay László családja. A város észak-nyugati részében fekvő, 

belsővöröshegyi Brósz-villa pedig csehszlovák állami tulajdonban került, ma gyermekotthon 

működik benne.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1015 OSZK, K, fond 158/23. doboz/1. mappa Sziklay Ferenc levélfogalmazványa Bodor Aladárnak, Kassa, 1943. 

október 18. 
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V. ÖSSZEGZÉS 

 

A dolgozatban két tanárember 1918 utáni politikai, egyesületi és irodalmi tevékenységén 

keresztül arra láttunk példát, hogy milyen közösségszerveződési és alkalmazkodási 

mechanizmusok jellemezték az eperjesi és kassai magyar értelmiséget az első Csehszlovák 

Köztársaság idején. A munka címében megjelölt közösség egyrészt a várost, egy az 1918–

1919-es államfordulat által megrázott, de az 1918 előtti korszakkal nagyrészt kontinuus 

társadalmi közeget, másrészt a csehszlovákiai magyar kisebbséget, azaz egy új közösségi 

formát, egy kialakulófélben lévő politikai és kulturális elithez való tartozást és ezzel való 

azonosulási folyamatot jelent. A két kisebbségi életpályát ebben a két keretben igyekeztem 

elhelyezni, nem feledkezve meg arról, hogy mindketten elsődleges fontosságúnak tartották 

magyar nemzeti hovatartozásuk kifejezését, egy nagyobb virtuális egységben, a magyar 

nemzetben való gondolkodást.   

Ahogy Trianon egy új politikai kényszerközösség, a csehszlovákiai magyarság létrejöttét 

eredményezte, melyet kezdetben ideiglenesnek fogott fel a magyar értelmiség tagja, úgy 1918 

után a város lett az a közeg, amely kijelölte a kisebbségi önszerveződés első éveinek, így 

Gömöry János és Sziklay Ferenc közéleti tevékenységének színterét. Ebből a hipotézisből 

kiindulva választottam a lokális megközelítést a dolgozat egyik módszerének. A város mint a 

közösségépítés közege tehát nem valamiféle önkényes konstrukció, melyet a biográfián belül 

túlértékeltem, hanem a két személyiség 1918 utáni pályájának meghatározó társadalmi 

háttere, amelyet maguk is alakítottak, amelyről könyveket, tanulmányokat írtak, s amelynek 

feltárását eddig igencsak elhanyagolta a történetírás. 

Az Eperjes és Kassa nemzetiségi összetételére, választói magatartására és egyesületi életére 

vonatkozó elemzésből kiderült, hogy a dolgozat címében megjelölt magyar közösség nem 

határolható körül csupán a statisztikai adatok alapján, a városi társadalmakon belül ugyanis 

gyakran elmosódtak az etnikai csoportok határvonalai. Az egymást váltó nemzetállami 

politikák ugyan igyekeztek homogén térként kezelni Eperjest és Kassát, s az 1930-as évekre 

hivatalosan mindkét városban 20% alá csökkent a magyarok aránya, ám a magyar pártokra 

leadott szavazatok, az egyesületi élet többnyelvűsége és a mindennapi nyelvhasználat 

merőben más képet mutatott. Ezért arra a tudományos közegben talán banálisnak tűnő 

megállapításra kell jutnom, s ezt konkrét adatokkal is igyekeztem alátámasztani, hogy e két 

város a 20. század első felében, de nagyrészt azt megelőzően is nyelvileg és vallásilag 

sokszínű társadalmi közeg volt, sem Eperjes, sem Kassa nem tekinthető kizárólag magyar 
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vagy szlovák városnak. Ilyen környezetben járt el tehát Gömöry szabadkőműves páholya 

gyűléseire és dolgozott Sziklay Kultúrreferátusának ügyein.  

A városok nemzetiségi összetételének alakulásakor magam is azt tartom célravezetőnek, ha 

nem tekintünk mindenhatóként a népszámlálási adatokra, hanem inkább arra koncentrálunk, 

hogy az egyes nemzetépítő elitek miért tudták olyan hatékonyan megszólítani a városi 

társadalmat, miért ingadozott a nemzetiségi mutató olyan feltűnően Kassán 1910 és 1945 

között. Eperjes és Kassa esetében kulcsfontosságúnak tartom a generációs váltás, illetve a 

nemzeti közömbösség kérdését is. Ki, miért, mikor, minek a hatására válik szlovákká vagy 

magyarrá a statisztikai adatokban, s milyen mértékben marad ehhez következetes a 

mindennapi életben? Ráadásul az is megfontolandó, hogy mennyire számít még ebben a 

korban a regionális és városi hovatartozás kérdése? Spányi Artúr eperjesi hetilapja még az 

1920-as években is a sárosiasság összetartó erejében bízott, vagy legalábbis úgy gondolta, 

hogy ezzel minden nemzetiséget képes lesz szólítani, a kassaiságról, kassai nemzetiségről 

szóló anekdoták pedig éppen a vizsgált időszakban születtek a gyakori határváltozásokra, a 

párhuzamos nemzetépítésekre, majd a holokauszt és a kitelepítések okozta borzalmakra való 

reakcióként. A legismertebb szerint egy kassai azt meséli a másiknak: „Képzeld, olyan szép 

álmom volt az éjjel! Azt álmodtam, hogy elment Kassáról az összes magyar… Aztán utánuk 

ment az összes szlovák… Csak mi, kassaiak maradtunk itt…”1016 A városi pártok jelensége is 

arra utal, hogy lokális politikai alapon mozgósítható volt a középosztály még nemzeti 

identitásában biztos rétege is.  

Az egyesületi élet feltárása révén is inkább bonyolódott, mint tisztult a kép. Az a magyar 

értelmiség, amely a politikai elit szerkezetének feltárásával többé-kevésbé kirajzolódik 

előttünk, nem etnikai, hanem döntően szakmai, vallási vagy más alapon vett részt a társadalmi 

szervezetek életében. Maguknak az egyesületeknek a funkciói miatt sem lehetséges etnikai 

alapon behatárolni a korabeli városi egyesületeket. Mindez azt is bizonyítja, hogy a magyar 

kisebbség nem egy szeparált egységet képezett a csehszlovákiai társadalmon belül, hanem a 

közösségen belüli feladatának megfelelően hol kisebbségi hovatartozása, hol szakmai tudása, 

hol a felekezetisége határozta meg közösségi stratégiáit. Ezért volt lehetséges, hogy a 

városban élő magyarok számtalan olyan szervezetben vállaltak feladatokat, amelyek nem az 

ellenzéki magyar pártok háttérintézményeihez tartoztak, sőt azoktól adott esetben el is 

határolódtak.   

                                                           
1016 Štrauss, Tomáš: Moje Košice. Bratislava, Kalligram, 2012. 52. 
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A helytörténeti megközelítés persze további hozadékkal is járt. A lokális világok feltárása 

révén ugyanis erőteljesebb megvilágításba került a magyar kisebbségi politika városokban 

tapasztalható népszerűsége, s a keresztényszocialista és a magyar nemzeti párti politikák helyi 

gyökere, akárcsak a katolikus egyházi szervezetek és a magyar identitású zsidó elit 

közösségépítésben vállalt szerepe, ezek egymáshoz való viszonya. Mindezek nélkül nehezen 

volna értelmezhető, hogy a dolgozatban bemutatott két személyiség milyen heterogén 

környezetben, milyen politikai és társadalmi erőviszonyok közepette fejtette ki működését. 

Fordulópontot jelenthet a többi szlovákiai város korabeli társadalomtörténetének kutatása 

szempontjából, hogy míg országos szinten a magyar kisebbséget folyamatos politikai és 

gazdasági pozícióvesztés jellemezte a korszakban, hiszen a kifejezetten őket képviselő pártok 

lényegében semmilyen befolyással sem bírtak a parlamenti döntésekre, addig a dolgozatban 

arra láttunk példát, hogy a hivatalos magyar többségüket elvesztő városokban a magyar elit 

nemzetiségi megoszlásához képest magasabb arányban őrizte meg politikai és gazdasági 

hatalmát. Eperjes esetében is megerősítést nyert az a Kassa példáján már Kovács Éva által 

tárgyalt jelenség, hogy a magyar pártok népszerűbbek voltak, mint a csehszlovák polgári 

pártok, képviselőik a városi tanácsban és a városi képviselő-testületben is helyet foglaltak. 

Eperjesen pedig több alkalommal magyar polgármestert választottak. A helyi magyar elit 

politikai hatékonyságát, akarata érvényre juttatását ugyanakkor gátolta a csehszlovák állami 

hatalmat képviselő főjegyző vétójoga, s egyéb állami intézkedések, ezért ez a pozícióbeli 

fölény sokszor nem tudott hatékony lenni.  

A két város magyar politikai elitjének vizsgálata során világossá vált a közösségen belüli 

világnézeti törésvonalak akár egy-egy párton belüli jelenléte. Nem szabad figyelmen kívül 

hagyni, hogy 1936-ban sokféle ideológiai árnyalat került egy politikai tábor ernyője alá az 

Egyesült Magyar Párt létrejöttekor. Ezt éppen Sziklay Ferenc és Gömöry János világnézeti 

beállítottsága is igazolja, akik mindketten ehhez a közösséghez tartoztak, annak ellenére, hogy 

egyikük liberális, a másik pedig konzervatív értékrendet vallott. 

A keresztényszocializmus mindkét városban tömeges támogatottságot élvezett. Programja 

még szlovák szavazók bizalmát is elnyerte, hiszen a két városban a legerősebb szlovákiai 

szlovák párt, Hlinka Szlovák Néppártja sem volt képes az OKP népszerűségével versenyre 

kelni egészen az 1930-as évek közepéig. Kutatásaimból ugyanakkor az is kiderült, hogy az 

ún. városi pártok, elsősorban a Flórián Károly és a Blanár Béla körüli csoportosulások annak 

a liberális eszmékre fogékonyabb és a keresztényszocialista elgondolástól határozottan távol 

álló szellemi elitnek a magját képezték, amely 1925-ben a volt kisgazda erőkkel közösen 

megalakította a Magyar Nemzeti Pártot. Mindez tehát arra bizonyíték, hogy nem kizárólag a 
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Jogpárt jelentette Gömöry János pártjának, a Magyar Nemzeti Pártnak az előzményét, hanem 

ott voltak a városért tenni kívánó, a szabadkőműves páholyokban helyet foglaló magyar és 

magyar identitású zsidó értelmiségiek is, sőt a korábbi polgári radikálisok is.  

A kisebbségi önszerveződés helytörténeti megközelítése emellett azzal a felismeréssel járt, 

hogy a lokális politikát nemcsak az országos események helyi megjelenéseként, hanem 

önmagában is lehet és kell felfogni. A városi pártok működése az ekkor még politikai alapon 

mozgósítható középosztálybeli szolidaritásnak a nyilvánvaló meglétére utalnak, amely alól a 

kisebbségi magyarok bizonyos hányada sem vonta ki magát. 

Mindehhez természetesen szorosan kapcsolódnak az ünnepek is. Az 1930-as eperjesi Caraffa-

féle ünnepség sokkal inkább egy lokális és hangsúlyosan protestáns kezdeményezésből indult 

ki. Fő szervezői között a szlovák és német–magyar evangélikus egyházat, valamint a 

szabadkőműves és a helyi zsidó elitet találjuk meg, amelyen Gömöry köre, a helyi magyar 

közösség nem önállóan, hanem sokkal inkább a város elit részeként lépett fel. Itt megint csak 

arra a megállapításra jutunk, hogy a magyar értelmiség szerveződési mechanizmusainak 

mozgatórugója nemcsak a kisebbséghez való hovatartozásban keresendő. A városi tradíciók 

hasonlóan fontos szerepet játszanak. A vértanúkként tisztelt személyek újratemetésén 

keresztül a magyar funerális kultúra hagyományát és szimbolikáját felélesztő egyszeri 

ünnepre láthattunk példát, mely a ciklikusság hiányában nem vált közösségi rítussá, legalábbis 

a tárgyalt korban, Eperjes számára azonban emlékezetes esemény maradt. 

Kassa esetében ennek az ellenkezője fedezhető fel. A Rákóczi-évfordulókat a két világháború 

közötti Magyarországon is megünnepelték, s II. Rákóczi Ferenc alakja a nemzethez tartozást 

és a magyar államiságot szimbolizálta. A kassai ünnepek és a fejedelem kultuszának 

csehszlovákiai környezetben való ápolása tehát a kisebbségi magyar elit (a magyar pártok és 

egyesületek) párhuzamos társadalomépítésének és nemzetépítésének formáit jelenítették meg. 

A Rákóczi-ünnepek nem utolsósorban napirenden tartották a Magyarországhoz való 

visszacsatolás, az anyaországi kultúrához való viszonyulás kérdését is, ezért politikai 

megmozdulássá váltak. 

Mindezek után arra is kísérletet tehetünk, hogy Gömöry és Sziklay kisebbségi pályáját 

megfelelően elhelyezzük a felvázolt társadalomtörténeti keretben. Gömöry esetében egy 

eperjesi történelemtanár utolsó aktív pedagógusi éveinek és nyugdíjaztatásának, majd ezt 

követő társadalomszervező szerepeinek kibontakozását követtem nyomon. Gömöry számára 

az ideális mintát az Eperjesen szerzett tanári és közösségépítő tapasztalatok jelentették, 

melyeket igyekezett Kassán és tulajdonképpen szlovenszkói viszonylatban is érvényre 

juttatni. Egyrészt a klasszikus, 19. századi városi egyesület kulturális feladatait tekintette 
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modellértékűnek, bár kassai működése során maga is beismerte, hogy az egyesületben való 

tömörülés önmagában nem elég. Megfelelő programokra, nyilvános vitákra, az álláspontok 

ütközésére, valamint saját közösségi térre, kultúrház kialakítására van szükség. Integrálni kell 

a fiatal generációkat, és nemzeti alapon tompítani kell a társadalmi ellentéteken. Mindezt a 

Thököly Imre szabadkőműves páholyban szerzett társadalomkritikus, s társadalom és 

környezetének fejlesztését elősegítő hozzáállással ötvözte. Ahogy Eperjesen is a különféle 

nemzetiségek közti béke fontosságát hangsúlyozta, úgy később a nemzetiségek 

együttműködésében látta a magyar kisebbség Csehszlovákiában való hosszú távú 

megmaradásának zálogát is. A gyakran emlegetett és nagyrészt idealizált sárosiasságtól jutott 

el a kifejezetten etnikai alapon létrejövő szlovenszkói magyar lélekig, amellyel tulajdonképpen 

egy hosszú távra szóló közösségi tudat kifejlesztésének a szükségességét hangoztatta. Gömöry 

ráadásul a kisebbségi időszakban szerzett közösségi kereteket 1938 után is igyekezett 

megőrizni. 

Viszonyulása a kisebbségi politikai vezetéséhez kezdetben inkább bizonytalan volt, majd a 

Magyar Nemzeti Párt megalakulásakor vett komolyabb fordulatot. Ebbe a pártba már ő is 

belépett, nyilvánvalóan azért, mert irányvonalával azonosulni tudott. Mindezek ellenére a 

városi politizálás állt hozzá a legközelebb, ezért akárcsak 1918 előtt Eperjesen, úgy az 1930-

as években a kassai városi képviselő-testületnek is tagja lett. Ugyanakkor a nagypolitikához 

nem érezte magát eléggé elhivatottnak, elsősorban tudós habitusa miatt. Noha fontosabb 

országos politikai pozíciót sosem töltött be, köztiszteletben álló pedagógusként az ellenzéki 

pártok számára is kulcsfontosságú volt, hogy a kisebbégi pártok embereként legyen jelen a 

csehszlovákiai magyar közéletben, hiszen erős integráló funkciót töltött be az egyes csoportok 

és generációk között. Mivel alkatilag is távol állt tőle, hogy konfliktusokba bocsátkozzon, 

általában meghajolt politikai feljebbvalói akarata előtt, noha ezt sosem az elvfeladás árán 

tette. 

Sziklay esetében egy 1918 után hivatalnoki kényszerpályára került irodalomtanár és esztéta 

tevékenysége bontakozik ki a fennmaradt forrásokból. Az általa irányított irányított, politikai 

feladatokat ellátó Kultúrreferátus kulturális és iskolaügyi kérdésekre szakosodott adatgyűjtő 

iroda volt, amelyet a magyar kisebbségi pártok hoztak létre. Mindebből kifolyólag Sziklayt a 

korabeli magyar közélet is ebben a konkrét politikai szerepében, kultúrpolitikusként könyvelte 

el. Ő maga ugyanakkor inkább az irodalmi élettel kapcsolatos terveit igyekezett referensi 

pozíciója révén érvényre juttatni, s legszívesebben a mindennapi politikát is mellőzte volna, 

ezért konfrontálódott saját munkaadóival, a kisebbségi politikai elittel. Paradox módon 

miközben mindenkitől elvárta, hogy a kulturális vezetőt tiszteljék benne, addig nemcsak hogy 
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lenézte a politikát és az őt alkalmazó pártokat, de ódzkodott is attól, hogy őrá 

„kultúrpolitikusként” tekintsenek. Pedig minden valószínűség szerint egy-egy csehszlovákiai 

magyar politikus prágai vagy nemzetközi felszólalása mögött az ő precíz sérelemgyűjtő 

munkáját sejthetjük, ami azt jelenti, hogy Sziklay Ferenc a csehszlovákiai kisebbségi 

politizálás egyik megkerülhetetlen háttérfigurája volt. Ehhez persze hozzá kell tenni, hogy 

eddigi tudásunk szerint 1925 után az iroda létjogosultságáról és szükségességéről nem létezett 

konszenzus a kisebbségi politikusok körében, s részben ennek volt betudható, hogy a referátus 

az 1930-as évek elejétől kezdve kissé el is tűnt a közéletből. 

A levéltári források és a Sziklay-hagyaték révén kiderült, hogy a független értelmiségi 

Sziklayról megalkotott, idealizáló kép, amely az eddigi (szak)munkákban visszaköszönt, 

alapvetően hamis. A kultúrreferens egy nagy műveltségű, konzervatív értékrendet valló, az 

1938 utáni anyaországban csalódott, bár azzal nemzeti alapon azonosuló személyiség volt, aki 

azonban a történész számára jóval kiismerhetetlenebbnek bizonyult, mint Gömöry. A magyar 

kultúra decentralizációjának programja, a kulturális keretrendszer kialakításának a 

szükségessége, mely két évtizeden keresztül kultúrreferensi szeme előtt lebegett, hamar 

szertefoszlott, nem élte túl 1938-at. Ezért jelenlegi tudásunk szerint ma az tűnik a 

legvalószínűbbnek, hogy az 1918 előtti regionális mozgalmakra apelláló, s a csehszlovákiai 

magyar közösséget is regionális közösséggé szervező, valamint a kisebbségi egyesületi 

hálózat kiépítését és fenntartását célzó elképzelése az első Csehszlovák Köztársaság 

vonatkozásában volt releváns, akkor maradhatott volna érvényben, ha a köztársaság is 

megmarad. A revízió megvalósulása ezeket egy pillanat alatt felülírta. 

Gömöry János és Sziklay Ferenc összességében jól reprezentálják azt a két 

társadalomszervezői modellt, amely a dolgozatban a kettős életrajz hátterében kibontakozott. 

Két ember, akinek az értékrendje változatlan maradt, de az őket körülölelő világ átalakult. 

Trianon után egy új politikai kényszerközösség jött létre, amelynek ők is tagjai lettek, amelyet 

ők is alakítottak. A magyar kulturális és irodalmi viták során még jobb megvilágításba került 

a közösségen belül szerepük súlya, elgondolásaik hatása. Gömöry programja a szlovenszkói 

magyar lélek, vagyis egy területi és etnikai alapú kollektív tudat kialakításáról, a társadalmi 

ellentétek felszámolásáról jóval elméletibb és idillikusabb volt annál, mint hogy 

súrlódásokhoz vezessen az értelmiségen belül. Sziklay az írók összefogásával, a könyvkiadás 

megszervezésével inkább gyakorlati megoldásokat kínált, ezért cselekvő emberként 

nyilvánvalóan több kritikust szerzett magának, mint az eperjesi pedagógus. A kassai Kazinczy 

Társaságon belül vezetési elképzelései, amellyel egy országos irodalmi szervezet felépítését 

célozta Kassa központtal, nem találkoztak más városok hasonló terveivel. 
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Sziklay abból indult ki, hogy az önálló szlovenszkói magyar irodalom és kulturális közeg 

kifejlődése egyfajta szükségszerűség, a hosszú távú megmaradás érdekében van rá szükség. 

És az 1930-as évekre Gömöry is alapvetően erre a megállapításra jutott, bár ő mindezt nem az 

irodalmon keresztül, hanem inkább társadalmi fórumok, nyilvános viták rendezése által vélte 

megvalósíthatónak. Ezért ők abból a pozícióból indultak ki, hogy a közösségi tudat kialakítása 

elengedhetetlen a kisebbség fennmaradása szempontjából. A szlovenszkóiság tehát mint a 

határváltozások következében kialakult új területi és etnikai alapú közösségi identitás 

konstrukciója nemcsak a politikai változásokra adott kényszerreakció volt, hanem az 1918 

előtti regionális elképzelések újralegitimálásaként, illetve társadalmi szükségletként is 

értelmezhető. Ugyanakkor azt is kifejezte, hogy nemcsak a fiatalabbak, hanem az 1918 előtt 

szocializálódott magyar értelmiség egy része is kereste a hosszú távra való berendezkedés 

stratégiáit az első Csehszlovák Köztársaságban, – amelyet utóbb felülírt a revízió. Tehát 

hajlok arra, hogy Sziklay esetében mindezt egy átmeneti időszakra szóló programként 

értelmezzem, miközben Gömörynél inkább elméleti vázként fogjam fel, amely szükség esetén 

konkrét tervekkel egészíthető ki, noha a végleges megoldást ő is a revíziótól remélte. 

„Sohasem csalatkozva újabb és újabb terminusokban hittünk, hogy mégis eljön a revízió és 

véget vet a kultúrproblémáinknak”1017 – írta le egyik jegyzetében.  

A két személyiség tevékenységének, társadalmi közegüknek a bemutatása ezzel a dolgozattal 

semmiképpen sem zárult le. Önálló tanulmány foglalkozhatna Gömöry János történeti és 

teológusi munkáival, továbbá 1945 utáni életszakaszával. Sziklay Ferencről pedig bizonyára 

teljesebb képet kapunk majd szépirodalmi munkásságának, vagy például a kassai Keresztény 

Társadalmi Körben való tevékenységének bemutatásával. Ezek révén jobban megérthetővé 

válna egyrészt művészi énje, lelki világa, másrészt bonyolult, nem egyházhoz kötött katolikus 

identitása is. Ugyanígy jóval több szlovenszkói magyar értelmiségi vita lobbant lángra a két 

világháború között, mint amennyit a munkában érintettem. 

Összességében nem törekedtem a véglegességre, megállapításaim nem kizárólagosak, több 

kérdést nyitva hagytam, hiszen a fő cél a két személyiség kisebbségi életpályájának 

újraértelmezése, valamint társadalmi közegük bemutatása volt, s ez önmagában is nagy 

témakört ölelt fel, így a szelekció szükségesnek bizonyult. Egy téma kutatása, egy érdeklődés 

amúgy sem a projekt lezárásáig vagy a doktori tanulmányok elvégzéséig tart, hanem jobb 

esetben egy egész életen át. 

 

                                                           
1017 EOL, Gömöry János hagyatéka, 13. doboz, Kézzel írt jegyzet. 
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	I. historiográfiai áttekintés, módszertani és fogalmi keretek
	1. Az életrajz társadalomtörténeti keretei

	A portré mindig is közkedvelt műfajnak számított a csehszlovákiai magyar irodalommal vagy művelődéstörténettel foglalkozó munkákban. Már Kemény Gábor Így tűnt el egy gondolat című irodalomtörténeti összefoglalója is kiemelt néhány jellegzetesebb alkot...
	A nagyrészt irodalmi portrék általában publicisztikai műfajokból, recenziókból, ismeretterjesztő írásokból, olykor könyvek előszavából fejlődtek ki,  így volt ez csehszlovákiai magyar vonatkozásban is. Az 1989 előtti szakirodalomban egyértelműen kieme...
	A biográfia műfaja és módszertana már évtizedek óta foglalkoztatja a történészeket. Nagy részük egyetért abban, hogy az életrajzírás nem ad túl nagy teret a problémaközpontú megközelítéseknek.  A biográfia inkább szolgálja a rekonstrukciót és az elbes...
	A helytörténetírás, vagyis egy adott hely, egy város vagy falu múltjának a feldolgozása mára a társadalomtudományok egyik elfogadott ágává nőtte ki magát. „A lokális történelmek létrejötte a 18. századtól követhető nyomon, összefüggésben van a társada...
	A lokális történelmeknek természetesen megvannak a maguk korlátai, hiszen nem lehet rajtuk keresztül megmagyarázni például a párhuzamos nemzetépítő politikák gyökerét,  de a kisebbségi csoportok helyzetét befolyásoló nagyhatalmi politikát sem, s félre...
	2. A társadalomtörténeti keretek historiográfiája

	A mai Szlovákia területe a történelmi Magyarország egyik legurbanizáltabb régiójának számított, ahol a városi kultúra fejlődését az oszmán hódítás is érintetlenül hagyta. Ez lehet az egyik oka annak, hogy az egykori felső-magyarországi városhálózat kö...
	Már 1965-ben megjelent Eperjes kétkötetes városmonográfiája, mely azonban a kor ideológiai preferenciáinak megfelelően Csehszlovákia Kommunista Pártjának nézőpontjából tárgyalta az 1918 utáni korszak helyi történéseit.  Az ezzel párhuzamba állítható k...
	Eperjes 1918 utáni helytörténete gazdag szlovák nyelvű szakirodalommal rendelkezik, elsősorban az Eperjesi Egyetem Történelem Tanszékén vagy az Eperjesi Állami Könyvtárban zajló kutatásoknak köszönhetően. Tanulmánykötetek, portrék és esettanulmányok m...
	A helyi magyar közösség 1918 utáni társadalmi életének Filep Tamás Gusztáv Maléter István- és Gömöry János-portréja,  illetve Ablonczy Balázs és Zeman László egyes munkái szolgáltatnak adalékot.  Irodalomtörténeti szempontból pedig figyelemre méltó ke...
	Kassa 1918–1938 közötti helytörténetének feldolgozottsága sem éppen kielégítő.  Városmonográfia hiányában különféle színvonalú esettanulmányok, kronológiák, tematikus bibliográfiák és életrajzok segítenek tájékozódni az Európa első, uralkodó által ado...
	A szlovák nyelvű szakirodalom néhány esettanulmányban foglalkozik a város szlovák egyesületeivel, Hlinka Szlovák Néppártjának helyi szervezetével, a kassai cseh tanárok működésével vagy a szlovák sajtóval.  Akárcsak az Eperjes-szakirodalom esetében, a...
	A témában természetesen megkerülhetetlen Kovács Éva a maga nemében úttörő jellegű vállalkozása a két világháború közötti kassai zsidóságról,  amely azonban az én megközelítésemhez képest sokkal merevebben és mechanikusabban viszonyult a korabeli társa...
	Mindemellett meggyőződésem, hogy az 1918 utáni csehszlovák Kassa társadalmi és szellemi életének megértéséhez fontos adalékul szolgál például az avantgárd, baloldali alkotói csoport, a kassai modernek vagy Oelschläger Lajos építész munkásságát bemutat...
	Jelen dolgozat szempontjából meghatározó Kassa-irodalomnak és saját kutatásom szempontjából is viszonyítási pontnak tartom Czoch Gábor, Kőmíves Tibor, Juliane Brandt és Frank Henschl a hosszú 19. század társadalom- és várostörténeti aspektusait vizsgá...
	Eperjes és Kassa várostörténeti szakirodalma mellett természetesen nem mondhatok le azoknak a historiográfiai előzményeknek az érintéséről sem, amelyek nélkül kutatási eredményeimet nem tudtam volna elhelyezni a csehszlovákiai magyar közösség történet...
	A csehszlovákiai magyar kisebbség 1918 és 1938 közötti politikai és gazdasági önszerveződését feltáró alapkutatások beindulása főként magyar kutatók érdeme. Itt első helyen kell megemlíteni Angyal Béla, Gaucsík István, Simon Attila monográfiáit, valam...
	Összességében a mai szlovákiai magyar kisebbség történetével foglalkozó kutatásokban a hangsúlyok elsősorban az 1945 utáni jogfosztások feltárására tevődtek. A két világháború közötti lokális világok kutatása néhány éve kezdődött el részben a pozsonyi...
	3. Gömöry János
	3.1. Életrajz


	Gömöry János 1869. május 12-én született Nyíregyházán. Az eperjesi evangélikus Kollégium főgimnáziumában érettségizett. Eredetileg papi pályára készült, ezért Eperjesen elvégezte a teológiát, s 1893-ban megszerezte teológusi oklevelét.  Csak ezután me...
	3.2. Gömöry János emlékezete
	3.3. A Gömöry-hagyaték

	A budapesti Országos Evangélikus Levéltárban található Gömöry-hagyaték egyrészt az Emlékeim egy letűnt világról eredeti kéziratát, másrészt Gömöry személyes iratait őrzi, melyek körülbelül az 1890-es évektől haláláig keltezhetők. A hagyaték túlnyomóré...
	4. Sziklay Ferenc
	4.1. Életrajz
	4.2. Sziklay Ferenc emlékezete
	4.3. A Sziklay-hagyaték

	5. Terminológiai kérdések

	A bevezetőben végül fontosnak tartok néhány terminológiai kérdést is felvázolni. Először is a két világháború közötti Csehszlovák Köztársaságban élő magyar kisebbségi közösség a csehszlovákiai, a (cseh)szlovákiai, a szlovákiai, a szlovenszkói vagy a f...
	A szlovákiai magyarok elnevezés először az 1939 és 1944 között létező Tiso-féle Szlovák Köztársaságban élő magyar közösséget jelölte, később 1945 után teljesen kiszorította a szlovenszkói jelzőt, s a jelenkori történetírás számára is elfogadottá vált....
	II. politikai önszerveződés
	1. Impériumváltás a városban és Csehszlovákia létrejötte
	2. Az eperjesi és kassai magyarok a statisztika tükrében

	Eperjes és Kassa városát a középkortól az 1940-es évek második feléig etnikai, nyelvi és vallási sokszínűség jellemezte. A modern nacionalizmus eszméjének 19. századi megjelenésig a különféle etnikai csoportok egymással kölcsönhatásban éltek, mely áll...
	A téma megragadhatósága szempontjából megkerülhetetlen kérdés, hogy mennyire adott a dolgozat címében megjelölt két csoport, az eperjesi és a kassai magyar társadalom? Lehetséges-e megfelelően definiálni és körülhatárolni az eperjesi és a kassai magya...
	A magyar és a csehszlovák népszámlálások politikai céljukat tekintve sokban megegyeztek egymással, annak ellenére, hogy a csehszlovák nemzetiségpolitikát közép-európai viszonylatban jóval liberálisabbnak tekintették, mint az 1918 előtti (vagy utáni) M...
	Az 1919-es rendkívüli csehszlovák népszámlálás, melyet Šrobár-féle népösszeírásként is emlegetnek, már közvetlenül az állampolgárok nemzetiségére kérdezett rá, melyet Jozef Mráz, cseh statisztikus egyfajta belső meggyőződésként definiált.  Az éppen me...
	Az 1921-es csehszlovák népszámlás során nemzetiségen a felnőtt (14 évnél idősebb) és szellemileg ép állampolgár „nemzeti-politikai meggyőződését értették, amelyet az egyén egy nemzeti csoporthoz vagy nemzethez való törzsi hovatartozás alapján” határoz...
	Gyurgyík László szerint a nemzetiség anyanyelv alapján történő meghatározása azért problematikus, mert nem számol a többes kötődésű, többnyelvű személyekkel. A csehszlovák módszer viszont azért szubjektív, mert a megkérdezett személy (látszólag) minde...
	1921-ben Csehszlovákia mintegy 13 milliós lakosságának 5,57% vallotta magát magyar nemzetiségűnek, ideszámítva Csehország, Szlovákia és az akkori Kárpátalja területét. Ez az arány 1930-ra 4,78%-ra csökkent. Ehhez még hozzá kell tenni a csehszlovák áll...
	Eperjeshez hasonlóan a 19. század végi Kassa is szlovák–magyar város képét mutatta, ahol a németajkú polgárság lassan asszimilálódott valamelyik népesebb (feltehetően a magyar) etnikumba. Az 1850–51-es Habsburg katonai népösszeírás szerint a helyi szl...
	1910-ben Kassán a város magyar anyanyelvű lakosságának 44%-a beszélt csak magyar nyelven, több mint 50%-uk pedig legalább kétnyelvű volt. Az összes lakosnak pedig csupán egyharmada, kereken 33%-a bírta kizárólag a magyar nyelvet.  Egy második nyelv is...
	Forgács Géza „félhivatalos adatként“ tekintett arra, hogy a kassai lapok fele magyarul jelent meg a korban.  Egy bibliográfia alapján valóban kiszámítható, hogy Eperjesen összesen 95 periodika jelent meg a két világháború között, ebből 18-nak, vagyis ...
	3. Gömöry János és Sziklay Ferenc politikai elitje Eperjesen és Kassán

	Az első Csehszlovák Köztársaság parlamenti demokrácia volt, ahol a képviselők az általános és titkos választójog alapján kerültek be a kétkamarás parlamentbe. A háború utáni társadalmi rétegződés és az állam soknemzetiségű jellege, továbbá a közép-eur...
	A Csehszlovákiában létező legnagyobb pártok közül a baloldalt a Csehszlovák Szociáldemokrata Munkáspárt és az 1921-ben alakult Csehszlovákia Kommunista Pártja képviselte. Politikailag középre sorolták Eduard Beneš Csehszlovák Nemzeti Szocialista Pártj...
	Hlinka Szlovák Néppártja (1925-től viselte ezt a nevet) a katolikus szlovák tömegeket szólította meg, míg ebben a korban már a nemzeti irányvonalú jobboldalt képviselte a legrégebbi szlovák párt, az alacsony támogatottsággal rendelkező Szlovák Nemzeti...
	A csehszlovák és szlovák pártok mellett önálló pártokat alapított a német, a magyar, a ruszin és a zsidó kisebbség is. A magyar politikai életet egyfajta háromosztatúság jellemezte, melyben Simon Attila számításai szerint a sérelmi politikát folytató ...
	A két meghatározó csehszlovákiai magyar politikai tömörülés az OKP, illetve az Országos Magyar Kisgazda, Földmíves és Kisiparos Párt, 1925-től pedig az utóbbinak és a Szlovenszkói Magyar Jogpártnak az összeolvadásából létrejött MNP volt. 1920 december...
	3.1. Az Országos Keresztényszocialista Párt
	3.1.1. Az OKP eperjesi osztálya
	3.1.2. Az OKP kassai fiókja


	A kassai keresztényszocialisták szakszervezeti mozgalma jóval látványosabban jelenik meg a korabeli forrásokban – a rendőrségi jelentésekben és a sajtóban – mint az eperjesieké. A „keresztény öntudatú munkásság”  megszervezésének legfőbb akadálya az v...
	A csehszlovák rendőrség már 1923-ban a legjobban megszervezett ellenzéki pártfiókként említette a helyi OKP-t,  s ez a szervezettség végül a községi választások eredményein is tükröződött. A keresztényszocialisták majdnem minden alkalommal az első hel...
	A kassai keresztényszocialista közéletben kiemelkedett Derfinyák Gusztáv, a párthoz tartozó földművesszövetség ügyvezető titkárának személye. A városi polgárság soraiból pedig párthoz többek között az Oelschläger család két kereskedő tagja, István és ...
	3.2. Városi pártok
	3.2.1. Magyar érdekképviselet az eperjesi városi pártokban
	3.2.2. Városi pártok és pártkezdeményezések Kassán

	3.3. A Magyar Nemzeti Párt
	3.3.1. A Magyar Nemzeti Párt kassai vezetősége


	Blanár egy Kassai Naplóban megjelent cikkben az 1925-ös parlamenti választások alkalmából politikai hitvallását is ismertette: „Politikai hitvallásom, hogy a köztársaság területén élő magyarokat egyesíteni kell, még pedig kifejezetten magyar nemzeti j...
	4. A magyar pártpolitika támogatottsága az eperjesi és kassai szavazók körében

	A korabeli városi képviselő-testületek egy részében nagyarányú ellenzéki erő volt jelen, és az ellenzéki pártok legtöbbször képesek voltak saját akaratukat érvényesíteni az állami érdekekkel szemben.  Elég csak a Csehszlovákiai Kommunista Párt vagy az...
	Az aktivista pártok – noha több alkalommal listát állítottak Kassán – itt is láthatatlanok maradtak és alig néhány tíz szavazatot értek el. Az Országos Parasztpárt például 1925-ben csupán 17 támogatót tudott maga mögé állítani a parlamenti választásokra.
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	1. Az eperjesi evangélikus Kollégium főgimnáziumának utolsó magyar osztályai
	2. Sziklay Ferenc kassai irodája: a Kultúrreferátus (1922–1938)
	2.1. A referensi hálózat

	3. Gömöry János és Sziklay Ferenc egyesületi háttere

	Noha a társadalomtörténeti kutatások eddig kevésbé érintették a kassai és eperjesi magyar, sőt a szlovák, német, zsidó és egyéb egyesületek tevékenységét sem, maga az egyesületkutatás népszerű témája több, a két világháború közötti korszakkal foglalko...
	Az egyesületek korának is nevezett két világháború közötti időszakban  részben az egyesületek képviselték a nyilvánosság új struktúráját.  1918 és 1938 között Szlovenszkó városaiban több tíz, a két legnagyobb városban, Pozsonyban és Kassán több száz e...
	A társadalmi cselekvés szintjén nemcsak az egyesületek működtetése, hanem az ünnepek, a hagyományőrzés, a közösségi emlékezet fenntartása is fontos része volt a csehszlovákiai magyarok társadalomszerveződésének. Az ünnep a hétköznapi események jelenté...
	Csehszlovákiában a magyar nemzeti ünnepekről nem lehetett megemlékezni. Első számú állami ünneppé október 28-a, a csehszlovák állam megalakulásának napja, illetve főként március 7-e, Tomáš Garrigue Masaryk, Csehszlovákia 1918 és 1935 közötti köztársas...
	A csehszlovákiai magyar kisebbség ünnepeivel és megemlékezéseivel eddig kevéssé foglalkozott a történettudomány,  noha a megemlékezések, emléktábla-avatások, ünnepek kutatása szlovák–magyar viszonylatban kezd egyre inkább előtérbe kerülni.  Az ilyen i...
	2.1. Caraffa tábornok áldozatainak újratemetése Eperjesen 1930-ban
	2.2. Rákóczi-ünnepek Kassán
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