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1. A számok tükrében 

Nem kívánunk mélyrehatóan foglalkozni a statisztika kérdéseivel, így a két megye 
sajátos nemzetiségi, népesedési kérdéseivel sem. Csupán összesítő' számokat haszná
lunk, hogy ezzel is érzékeltessük, együttesen mekkora tömeget érintettek a törvé
nyes rendelkezések, s milyen bázisa lehetett, illetve volt a kibontakozó nemzetiségi 
mozgalomnak. 

E területek településeinek kialakulásával behatóan foglalkozik Sirácky, Ján több 
munkájában, így a „Szlovákok Alföldre települése a 18. században és a 19. század 
elején", valamint a Dolnozemsky Slovak (Alföldi Szlovák) mint az alföldi szlovákok 
életének információs forrása с munkájában.1 Sajnos ez utóbbi munkájának adatai 
túlnyomó többséggel a dualizmus korára vonatkoznak. Egy azonban így is bizonyos : 
a nemzetiségileg aktív települések már ekkor is Tótkomlós, Békéscsaba és a kisebb 
falvak közül Pitvaros, Nagy bánhegyes. Nem marad le ekkor még olyan nagy mértékben 
Mezó'berény, de Szarvas sem. Az iparosodás és urbanizáció nemzetiségi szempont
ból hátrányos hatásának leginkább Békéscsaba és Szarvas voltak kitéve. 

A szlovákság létszámát illetó'en igen eltérőek az adatok a hazai és külföldi 
(csehszlovák) becslések között, nem is szólva a magánszemélyek által becsült szá
mokról. Persze egy minden bizonnyal megállapítható ezekbó'l is: határozottan utal
nak a becsló', felmérést végző' viszonyára az adott nemzetiséghez. 

A szlovák nemzetiségre vonatkozó adataink részben levéltári források nyomán 
közölt statisztikákból, nem utolsó sorban korabeli röpiratokból származnak. Ez utób
biból két anyagot használunk fel. Az egyik 1932-ben szlovák nyelven, Békéscsabán 
jelent meg. A 14 oldalas irat 3 oldalon csak számszerű adatokat használ, részben ki
igazítva a hivatalos felméréseket. A másik egy 1945-ben megjelent visszaemlékezés, 
amely 1922-ből származó memorandumot is magában foglal, s ez a genfi kisebbségi 
konferencián is szerepelt. Érdekessége, hogy két emigráns (Békés megyei) fogalmaz
ványa a magyarországi szlovákok nevében.2 

Ezek, valamint a primer statisztikák viszonyára a folyamatos egybevetés során 
rávilágítunk. S végezetül az egyes településekre vonatkozó, levéltárban található sta
tisztikákat is felsorakoztatunk. 

A primer statisztikát képviseli Kovács Alajos munkája, amelyet részletesebben 
megvizsgálunk és felhasználjuk adatait.3 Az összesítő táblázatnál viszont ezzel együtt 

* A cikk része a szerző egy nagyobb tanulmányának. 
1 Sirácky, Ján 1977. 6—13. 
2 Kvas, Juraj, dr. 1932. 1—14. 
3 Kovács Alajos 1936. 25—44. 
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használjuk Sveton, Ján munkáját, mivel számadatai megegyeznek a magyar statiszti
kák végső — korrigált — adataival.4 Ezeket használta és egyértelműen elfogadta 
az 1930-as évre vonatkozóan G. Vass István munkájában.5 

Az 1922-ben született memorandum meghökkentő adatokat hoz:6 mintegy 
300 000 főre teszi a Magyarországon élő szlovákok számát. Ez az 1920-as 141 918-hoz 
képest — még a korrigált +12 000 főt is beleértve — igen magas eltérés. Részben 
abból adódik, hogy nem a legfrissebb adatokat veszik alapul, hanem az 1902. évi 
(Balogh: Népfajok Magyarországon), illetve 1913-as statisztikai közléseket. így aztán 
csak a békési, csanádi szlovákokat legalább 100 000 főben állapítják meg. Ebben még 
akkor is kételkednünk kell, ha nem fogadjuk el a magyar statisztikai eredményeket 
sem. Erre azonban semmi okunk, hiszen a magyar népességösszeírások 1910-ben a 
két tárgyalt megyére 79 052 fő szlovák lakosságot számlálnak, 1920-ban pedig 
64 939 főt. Tehát az 1910-es adatokhoz képest a 20 ezer fős túlbecslés, valamint az 
1920-as adatokhoz képest a 35 ezres különbség, a durván becsült 100 000-hez vi
szonyítva elfogadhatatlan, megmagyarázhatatlan, hiszen semmiképp nem lehet a meg
változott körülmények között a szlovák népesség növekedésére számítani. Legalábbis 
ilyen mértékűre nem. Pedig volt példa erre is: Csanád—Arad—Torontál k. e. e. 
vármegye területén 1920-hoz képest 1930-ra 271 fővel több a szlovák lakosság, 
ami 2,2% növekedést jelentett. Ezzel szemben Békés megyében ez időszak alatt 
14 384 fős szlovák népességcsökkenésről van szó, ami 21,5 %-os apadást jelent. 
1930-ban Békés vármegye szlováksága 42 760 főre tehető, míg Csanád vármegyéé 
12 852 főre, így számuk együttesen 55 612 fő. 1941-ben e területek szlováksága már 
csupán 47 586 főt számlál, tehát az 1910-es állapotokhoz képest 31 466 fő, az 1920-ast 
figyelembe véve pedig 17 353 fő a szlovákok csökkenése.7 

A Hrdlicka és Hrabovszky fogalmazta memorandum első csoportnak — lélek
száma miatt — a békésieket tartotta. Ide sorolva minden külön magyarázat nélkül 
a Csanád—Arad—Torontál vármegyében lakókat, sőt az elenyésző létszámú csong
rádi diaszpórát is. Békéscsabán 10 ezer fővel többet írnak, mint a statisztikák, Szarva
son 15 ezer fővel. Még Tótkomlós esetében is eltér a becslésük 2 ezer fővel. Termé
szetesen felülbecsülték. Nincs ez másként akkor sem, amikor felsorolják egymás 
után Mezőberény, Pitvaros, Nagy bánhegyes, Kondoros, Medgyesegyháza telepü
léseket, s összesítő adatait látva (23 000 fő) 10 ezer fővel többet becsültek. A Csong
rádba is átnyúló diaszpórát pedig 8000 főre teszik, ami képtelenség, ismerve a többi 
adatforrást. Maga Sveton, Ján, aki ezen a téren mélyreható kutatást végzett, sem 
alakít ki ilyen torz képet. Ugyanis minden egyes települést felsorol, ahol akár 1 vagy 
csak néhány szlovák élt. Ezek alapján van összehasonlítási lehetőségünk, s kiderül, 
hogy több mint 4 ezer fővel túlbecsülték a valós létszámot. Ugyancsak a Sveton és a 
magyar statisztikák által is használt adatokat fogadja el Kvasz György és Dorkovic 
Mihály röpiratában, ezek alapján követelnek több jogot.8 Nem próbálnak 100 000 
feletti létszámról beszélni, amikor a valós 55 000 körül volt. Ám 1932-re ők is 71 000 
főt becsülnek, személyes tapasztalataikra alapozva. A magyarországi szlovákságot 
1932-ben 200 000 körülire becsülték. Véleményünk szerint ezt a hibát követik el ők is, 
mint a memorandumkészítők. Az igen negatívan megváltozott demográfiai körül
mények ellenére is állandó növekedésre számítottak. 

4 Sveton, Ján 1942. 162—165. 
5 G. Vass István 1980. 82. p. In: Közös út, Közös sors, Spolocny osud, spoliéná cesta 1980. Bp. 

186. 
6 Hrdlicka, L., 1945. 36—37. 46—47. 
7 Az 1941. évi népszámlálás 4. In: Történeti Statisztikai... Bp. 1979. 33. 
8 Kvas, Juraj 1932. 
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Mik is ezek a negatív körülmények? 
Jelentős szlovák bevándorlásra vagy bármilyen jellegű, a szaporodást elősegítő 

ráhatásra nem számíthattak. Felvidék ilyen szerepe Trianon után kizárt. A Bácskában 
élők is külföldre szakadtak. S e mellé jön a puszta tény, hogy kevesebb a születések 
száma. Természetes szaporodásuk 1,1%-ról 0,2%-ra csökkent.9 Igen magas a magya
rosodás aránya Békéscsaba és Szarvas esetében, ez bizonyos. Szándékosan a magya
rosodás kifejezést használjuk, mivel a szlovákság lélekszámának fogyása nem drasz
tikus hatósági beavatkozástól függött. Ennek a magyarosodásnak az a magyarázata, 
hogy több volt a magyar anyanyelvűek beköltözése, miközben Békéscsaba esetében 
az addig közigazgatása alá tartozó Gerendás 1923-ban önálló nagyközséggé alakul. 
Persze élénk kapcsolatuk egy ideig még megmarad, de az elszakadás már tény. 
Ugyanezen okokat látja a magyarosodás eredőinek a csabaiak jó ismerője, Dedinszky 
Gyula is.10 Tehát amíg másfél évszázadon át expanzív telepítési hullámot indít ki ma
gából a szlovákság: Nyíregyháza, Csanádalberti, Ambrózfalva, Tótkomlós, Nagybán
hegyes, Medgyesegyháza is kap szlovák erőket alapításához, a 20. században ez a 
teljesítőképességük kezd megszűnni, s még az önfenntartásra is alig futja. Ennek az 
önfenntartásnak is a várost övező tanyavilág a táplálója. 

Mindezek után következtetésünk az, hogy a csupán érzelmi és vélekedési szem
pontok alapján elkészült becslések igen torzítottak. Torzítottak a demográfiai maga
tartáshoz és a valós statisztikai felmérésekhez képest. Minden más vélekedéssel 
szemben a közölt hivatalos statisztikákat reálisnak fogadhatjuk el. Hiszen azokat 
többször korrigálták mintegy 50 település esetében. A felmérések így korrektnek te
kinthetők, ám az már másik oldala a kérdésnek, hogy bár szlovákul tudó és a hazai 
környezetben többnyire szlovákul beszélők miért vallják magukat mégis magyarnak. 
S leginkább szlovákul is tudó magyarnak. Ez már a tudatosság, de meglehet, az eg
zisztencia, az érvényesülni vágyás kérdéskörébe tartozik. 

Érdemes megvizsgálni a szlovákság termelésben elfoglalt helyét és szerepét. Kovács 
Alajos 1936-ban megjelent munkájában is olvashatjuk, de az általános foglalkoztatott
sági helyzet is azt mutatja, hogy a két világháború között az alföldi szlovákság zöme 
szegény sorú, földnélküli mezőgazdasági munkás és törpebirtokos, elenyészően kis 
hányada 50 holdon felüli középbirtokos, 100 holdon felüli alig, s egyetlen 1000 hol
don felüli birtok akad a Csanád megyei Nagybánhegyesen : a Pipis testvéreké. A föld-
bérlésben valamivel előnyösebb a helyzetük. Az 5—10, 10—20 holdat bérlők aránya 
5%, ill. 10%-kal jobb a birtokosokhoz viszonyítva, s a 20—50 holdat bérlők aránya 
8,3%-kal felülmúlja az ugyanilyen kategóriába tartozó birtokosokat. Az 50—100 
holdat bérlők is még kétszer annyian vannak mint az ugyanilyen birtokosok. 

Ennek ellenére elég sok, 963 fő részes földműves, 3418 fő gazdasági cseléd, 
17 666 fő mezőgazdasági munkás 1920-ban. Ugyanezen kategóriákba 1930-ban a 
helyzet a következő: 484 fő részes földművelő, 2284 fő gazdasági cseléd, 11 415 fő 
mezőgazdasági munkás.11 így érthető, hogy 1930 és 1944 között is kevésbé változott 
a helyzet, ami a foglalkozásokat illeti. A megyék lakosságának átlagosan 30%-a 
még ekkor is a mezőgazdaságban dolgozik és az ipari foglalkozásúak alig érik el, 
vagy el sem érik a 10%-ot. Ehhez képest az iparban foglalkoztatottak számottevő 
aránya csak Békéscsabán (19,3%) és Nagylakon (61,6%) figyelhető meg.12 

9 Kovács Alajos 1936. 11. 
10 Dedinszky Gyula 1986. 17—25. 
11 Kovács Alajos 1936. 23; 38. 
12 G. Vass István: 1980. 86—87. In. Közös út, közös sors. 
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A megélhetésről és a kereseti viszonyokról jól tanúskodnak Gyorgyai Mihály 
csanádalberti mezőgazdasági munkás 1928 és 1944 közötti gazdasági feljegyzései.13 

Éves összesítéseket készített, amiből kiderül, hogy ő még viszonylag jól megfizetett 
mezőgazdasági munkásnak számított, munkaalkalom nélkül alig volt. Kivéve, ami
kor Mezőhegyesen munkásszolidaritásból ő sem vette fel a munkát. Ennek ered
ménye, hogy két évig nehéz volt a megélhetése. 

Az 1920-as évekre jellemző az alapvető élelmiszerek árának 100, ill. 150%-os 
drágulása a válság előtti évekhez képest.14 Ez a megélhetést erősen bizonytalanná tette, 
főként azok számára, akik a nyári szezonmunkálatok során sem tudtak munkához 
jutni. így volt ez például Tótkomlóson, Békéssámson, Pusztaföldvár, Csorvás, Nagy
szénás községekben. Ezeknek a községeknek 1922. április, május havában 517 mázsa 
lisztet kellett kiutalni segélyként.15 A földmunkások maguk is igyekeztek helyzetükön 
javítani, ha erre alkalmat láttak. Ezt célozta a tótkomlósiak beadványa az alispán
hoz: 1923-ban az 1802 óta fennálló szokásra hivatkozva kérik, hogy a község tulaj
donát képező székegyházi és kaszaperi földeket haszonbérbe csakis a község leg
szegényebb rétegének adják, ezáltal fenntartásukat biztosítani tudják. A kupecek 
persze felverik az árakat.16 

Helyzetük nem sokat változott közel egy évtized alatt, mivel 1931-ben Tót
komlós és a magyar lakosú Békésszentandrás községben ismételten élelemkiutalással 
kellett enyhíteni a nyomort. 

Nem volt különb a helyzet Nagybánhegyesen sem. 1922 augusztus havában a 
közalkalmazottak közül 66-an, a mezőgazdasági munkások közül 275-en ellátatla
nok voltak. Ugyancsak e községből 1934-ben a nyár folyamán két alkalommal is 
20—20 pengő segélyben részesül Bánszki János 13 gyerekes családfő, aki munka 
nélkül maradt a főszezonban.17 Nem volt könnyű a helyzet Békéscsabán a téglagyár
ban sem. A téglagyári napszámosok követelését a vezetőség elutasította. Erzsiák 
Mátyást, aki ekkor sztrájkra szólított fel, s a sztrájktörőket megfenyegette, különösen 
veszélyesnek minősítették, a „gazdasági életre káros", a belső állami rendre veszé
lyes megnyilvánulásáért. Helyzetét nehezítette, hogy 1918-ban hadifogolyként belé
pett a cseh légióba. 1921-ben került Békéscsabára. 1923-ban internálták.18 

A magánvállalkozás terén is igen kerményen kellett küzdeni a „gründolást" 
illetően. Egyes esetekben évekig kérvényezni kellett, hogy a gyáralapítás megtörtén
hessen. Konkrét esetek bizonyítják, hogy a bürokrácia, az előírások, de a nem meg
felelő tűzbiztonság is megbuktathat vállalkozásokat, amihez az alföldi szlovákság 
öntudatosabbjai már felnőttek. 1922-től 1925-ig húzódik Osgyán Béla gépészmérnök 
öntöde-alapítása Békéscsabán.19 Rövid életű volt a Zlehovszky György és Fiai Kocsi
gyár. 1925-ben úgy indul mint nagyszabású gyárüzem, emeletes, 50 munkást foglal-

13 Krupa András 1970. 139—151. 
14 BmL, Békés vm. alispánjának iratai 17206/1921. Békés vm. főispánjának iratai 278, 

279/1931. 
15 BmL, Békés vm. főispánjának iratai 415/1922. Békéssámson, Pusztaföldvár, Csorvás és 

Nagyszánés 1930-ban magyar többségű községek. 
16 BmL, Békés vm. alispánjának iratai 23133/1923. 
17 BmL, Mezőkovácsházi járás főszolgabírójának iratai, 4133/1922, 628/1934, 5015/1934. 
18 BmL Békés vármegye alispánjának iratai 303/1923. Életútját tekintve személye kicsit furcsa. 

De tetteit ennek ellenére egyértelműnek ítéljük. Az őt érő történelmi és társadalmi hatások kénysze
rítő parancsának engedelmeskedett. Nem volt tudatos forradalmár. Személye mégsem egyedüli. 
Slávik, Michal 1945. 145—146; 232; 248; 255. 

19 BmL, Békéscsaba város közgyűlése jegyzőkönyvei 172 kgy — ikt. 5236/1922., 154 kgy. ikt. 
sz. 3580/1923., 271. kgy. 7545. ikt. sz./1923., 36 kgy. 10 175 ikt. sz./1924., 161 kgy. 3522. ikt. sz./1924., 
106 kgy./1587 ikt. SZ./1925. 
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koztató autókarosszéria üzemmel. 1926 márciusában leégett a virágzó üzem.20 

Mindkét üzem szlovák tulajdonú alapítás. Osgyán Bélát a rendőrség nemzetiségi agi
tátorként tartotta nyilván még 1941-ben is.21 

2. Az ún. szlovák nemzetiségi mozgalom és a délkelet-alföldi szlovákság 

A következőkben megkíséreljük felvázolni a Békés és Csanád megyei szlovákság 
politikai szervezettségét. Megvizsgáljuk politikai szintjét, egyesületeik alakulásának 
lehetőségét, körülményeit. Tisztázni kívánjuk részvételüket az egyre növekvő szekta
mozgalomban. 

Láthattuk, hogy aktív vállalkozónak lenni, s egyben nem titkolni a nemzetiségi 
hovatartozást, elég nehéz rögös út volt. S ez is már egyfajta politikai magatartás. Tö
megesen persze nem állt módjában annyi embernek a vállalkozás. Ezért inkább más
ként keresték boldogulásukat. 1924 decemberében a BM. a békéscsabai szövőgyári 
munkások tömeges kivándorlását észleli. Igazán feltűnővé csak 1924-ben vált a Cseh
szlovákiába történő útlevélkérelmek szaporodása. Mindebben a csehszlovák propa
gandát vélték látni, s nem minden alap nélkül.22 A kihallgatások során a vallomások
ból kiderült, hogy valamennyien a gyógykezeltetés helyett Hrabovszki György és 
fivérei gyárába léptek be, ahol nemcsak egész jó dolguk volt, hanem heteken át, mun
kaalkalom nélkül is, kiváló ellátásban részesültek. Hrabovszki György békéscsabai 
emigráns Pozsony megyében telepedett le, ahol 1924-ben 102 békéscsabai lakos for
dult meg.23 

A dolgok lényegénél fogva ezt inkább politikai szempontból tartották veszélyes
nek. S ez már csak természetes, hogy hasonló veszélyesnek tartották Povázsai György-
né (sz. Hrabovszki Zsófia) útlevelét kiadni, aki az említett Hrabovszki György testvére. 
Férjét és őt nemzetellenes, pánszláv agitációval vádolták — mivel kapcsolatot tar
tottak fenn az emigráltakkal, s azt is valószínűsítették, hogy „...részük van abban a 
mozgalomban is, amely a tótkomlósi szláv lakosság köréből a Rothermere akció 
ellensúlyozására indult meg, s amely akciót a megszállott területeken élő emigrált 
tótkomlósi tót vezérek útján terjesztik a megszállott Felvidéken."24 

Hursán János evangélikus tanító, békéscsabai lakos Csehszlovákiába való uta
zását is igen éberen figyelték, mivel a helyi túlzók közé sorolták.25 Tehát a gazdasági 
nehézségek a politikum felé sodorták a tehetősebb, jobbsorú nemzetiségi lakosságot, 
s hozzájuk hasonlóan a munkások jelentős részét. Égy 1941-ben kiadott csendőrségi 
nyilvántartó könyv szerint a Békés és Csanád megyei települések bűnügyi nyilván
tartottjai összesen 208-an voltak. Ebből 110 fő (50,6%) AN, ill. N jelzéssel ellátott, 
ami azt jelentette, hogy államellenes, nemzetiségi agitátor, ill. nemzetiségi agitátor. 
60 fő (27,7%) К=kommunista, KB = Kommunista, büntetendő. 46 fő (21,7%) 
M—megbízhatatlan. A nyilvántartottak közül 77 fő Békéscsabán (37,9%). 48 fő 

20 Békés megyei Közlöny 1925. szept. 16. 2. 1926. március 11. 1. 
21 Államrendészeti zsebkönyv 1. fekete-könyv 1941. 
22 BmL, Békés vármegye főispánjának iratai 234/1925. 
23 BmL, Békés vármegye főispánjának iratai 234/1925. A rendőrfőtanácsos 72/1925/res. szám 

alatti jelentése részletezi: Hrabovszki György volt román képviselő, a csehszlovák konzulátus segít
ségével Pozsonyba került, földosztó bizottság elnöke lett, 112 kat. holdnak megfelelő birtokra tett 
szert, valamint egy textilgyárat létesített. Az iratból kiderül, hogy Szegeden a Csillag börtönben 6 
hónapot letölt (1919—20), s utána sikerül a konzulátuson keresztül elhagynia az országot. 

24 BmL, Békés vármegye főispánjának iratai 237/1928. 
25 BmL, Békés vármegye főispánjának iratai 802/1931. 



Tótkomlóson (23,0%), 23 fő Szarvason (11,0%), 18 fő Pitvaroson, (8,8%), 8-8 fő 
Mezőberényen, ill. Nagybánhegyesen (3,9—3,9%), 9 fő Csanádalbertin (4,4%), 4-4 
fő Nagylakon ül. Medgyesegyházán (1,95%—1,95%) l-l fő Csanádpalotán, Ottla-
kán, Pusztaottlakán, Ambrózfalván, Mezőkovácsházán, Csabacsűdön, Kassán szü
letett. Őket a kérdéses időben az illető megyékben találjuk vagy élénk kapcsolatot 
tartanak a megye községeiben élő egyes személyekkel. 

Amint látjuk, igen pontosan vezették a nyilvántartást a rendőrség, ill. csendőrség 
illetékes emberei. Megjegyzéseik és minősítéseik is jellemzőek. A legtöbbet és leg
inkább a nemzetiségi aktivistákkal, illetve a kommunista személyekkel foglalkoztak, 
hiszen ezeket a társadalmi rendre káros hatású, veszélyes egyénnek fogták fel. A nyil
vántartott személyek zömmel nemzetiségi településekről valók, s ott is tevékenyked
tek. Ezek a települések mezőgazdasági jellegűek, így természetes, hogy napszámos 
és földmunkás, valamint földműves rovatban találjuk többségüket. Vallásfelekezeti 
szempontból alig van az evangélikusokon kívül néhány római katholikus, ill. egy 
baptista. A vallásos meggyőződést már nem kell mindenki esetében természetesnek 
tartanunk. 

Az előzőekben felsoroltak az államrendészeti hatóságok látásmódját, néző
pontját tükrözik. Milyen lehetett a közigazgatási hatóságok, elöljáróságok viszo
nyulása e kérdésekhez? Erre is találhatunk példát Chován Károly, a Csanád megyei 
Nagybánhegyes nagyközség főjegyzője 1920-ban részletező feljegyzésében. Kizárólag 
a kommunista tanok terjedését és ezektől való hatósági félelem kérdéskörét taglalja. 
A háromoldalas fogalmazvány — amely a főszolgabírónak szólt — lebilincselő, igen 
hatásos érvelés amellett, hogy a paraszti, földművelő tömegek nyugtalansága még 
nem jelent kommunizmust vagy bolsevizmust. „Legrosszabb esetben agrár-szocializ
mus, mégpedig nem is indokolatlan" — ez fejtegetéseinek végkövetkeztetése. írását 
kizárólag személyes, bizalmas természetűnek szánja és teljes egészében falusi tapasz
talatokon nyugszik. Ezeket a tapasztalatokat olvasva egyre inkább az a meggyőződé
sünk, hogy a főjegyző demokrata, illetőleg liberális beállítottságú. Tájékozottságát 
mutatja alábbi megjegyzése: „...már Marx is rámutatott azokra a nehézségekre, ame
lyek agrár államban a kommunisztikus berendezkedés természetes akadályait képe
zik." Egyenesen sajnálkozását fejezi ki, amiért a forradalmakban közös gazdálkodás 
gyakorlati kipróbálására nem nyílt mód. Véleménye szerint azt is ki lehetett volna 
bírni, de legalább kézzel fogható tapasztalatok mutathatnák meg a kivitelezhetetlen-
ség okait a mezőgazdaságban. Chován Károly szlovák származású, s olyan község 
főjegyzője, melynek lakossága 80%-ban szlovák anyanyelvű. 

Határozottan állítja, hogy falun, ahol persze a közállapotok korántsem rózsá
sak, mégsem lehet beszélni kommunizmusról. A nyugtalanság, a baj és az elégedet
lenség szerinte nagyobb bármely városbeli gondnál. Ám ezt kommunizmusnak fel
tüntetni legtöbbször túlzott aggodalom a politikai és rendőri hatóságok részéről. 
Egy nagybirtokos szerint még ő is kommunista lenne, mert a földbirtok reformjával 
ért egyet. Ilyen szempontot követve lemásolhatná a népességösszeíró íveket — kivéve 
a viriliseket —, ha a kommunistákat kellene nyilvántartania. Határozott véleménye, 
hogy rendőri intézkedésekkel csak látszólagos rendet lehet tartani.26 

Hasonló beállítottságú az elöljáróság Tótkomlóson is. Itt még 1928-ban is kizáró
lag szlovák nyelven hozták tudomására — dobolás útján — a lakosságnak, amit 
ismerniük kellett. Az elöljárósági tagok, akik közül sok helybeli, nemzetiségi szár
mazású volt, nagyon jól ismerték az ott élő embereket. Úgy véljük, hogy magatartásuk 

2415 
26 BmL, Mezőkovácsházi járás főszolgabírójának iratai 3475/1920; sz. főjegyzői jelentés 

(1920. október 6.) l é 2 ° 
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megegyezett Margitai József délszláv szakreferens véleményével: „Tudni kell, — írja 
— hogy a hazai kisebbségi nép legnagyobb része közt a haza mellékes, a magyar 
hazaszeretet csak színleges. A kisebbségi nép előtt első és legfőbb a rög, melyen lakik 
és a föld, melyet munkál s melyből él, de előtte nem fontos, hogy a rög és az a föld 
Magyarországban, Jugoszláviában, vagy bárhol fekszik. E mellett a röghöz és föld
höz való ragaszkodás mellé sorakozik még fajhoz és nyelvhez való ragaszkodása."27 

Ezt a ragaszkodást kifejezni azonban csak a birtokos parasztság volt képes. Ezek 
közül is főként a kis- és középbirtokosok, valamint a módosabb bérlők esetében lehet 
megtalálni a hovatartozással való törődés körvonalait. 

Nézzük meg, milyen céljaik voltak a magyarországi szlovákoknak a két világ
háború között. Milyen bizonyítékai vannak egyáltalán a nemzetiségi mozgalomnak? 

Egy mindenesetre már bizonyítást nyert: a nyelvhasználat, valamint a kulturális 
egyesület létrehozásának szándéka. Csepreghy László 1934-ben a nemzetiségek tö
rekvéseit a következő csoportokra osztja : 

1. a nemzetiség anyanyelvének nyelvhasználati jogai, 
2. a nemzetiség iskolafelállítási és fenntartási joga, 
3. a nemzetiség vallásszabadságának biztosítása, 
4. a nemzetiség érvényesülésének joga a társadalomban és a politikai életben.28 

Ha elfogadjuk Csepreghy véleményét, hozzá kell tennünk, hogy a vallásszabad
ság gyakorlata sokszor a nemzetiségi iskola ügye elé került. Valószínű, hogy a felso
rolás nem minden nemzetiségre érvényes. A szlovákok esetében nagy vonalakban ez a 
sorrend helyes. Ám nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy voltak a szlovákoknak 
olyan törekvéseik is, amelyek a társadalmi, politikai szervezet kereteit is megcélozták. 
Főként akkor igaz ez, ha látjuk, amikor egy tervezett akció a hatóságok miatt más 
irányt vesz, és egyre inkább a 4. pontot is meghaladó politikai — érdekképviseleti szer
vezet létrehozásának gondolata vetődik fel. Tótkomlóson 1925-ben, az újonnan fel
épített polgári iskola nyelvhasználatát illetően akadtak gondok. A tótkomlósiak igen 
nagy áldozatot hoztak, hogy az iskola felépüljön. Bíztak abban, amit a törvény betűi 
biztosítottak. Ám csak látszatra. Ugyanis a nyelvhasználatot nem ők állapíthatták 
meg — mivel az állam önmagának tartotta fenn e jogot. Ez arra késztette a helybéli 
lakosságot, hogy három évig bojkottálja az iskolába való beiratkozást. így a tanulók 
túlnyomó többsége a környékbeli településekről verbuválódott.29 Ez még nem ered
ményezte a politikai szervezet létrehozását, de a fokozottabb ellenállást igen. 1922-
ben nemzetiségi mozgalmat még nem észleltek a hatóságok, de már akkor is nagy 
megütközést keltett a szülőkben, hogy gyermekeiket az iskolában, vizsga alkalmával 
magyarul kérdezték és ugyanígy várták el a választ. Azt állapították meg róluk, hogy 
,,a tót nemzeti irányzat a lakosság egy részénél még megvan". 

Nem lehet ezt elmondani Szarvas, Mezőberény esetében. Mezőberényben a nyelv
használat tekintetében észlelt önérzetesség „rugóit" a Békéscsabával való szorosabb 
kapcsolatban látjuk, bár Békéscsabán sem észlelnek a hatóságok „pánszláv" mozgal
mat.30 A „... forradalmi jelszavak, valamint a békeszerződésekben a nemzeti kisebb
ségekre vonatkozólag foglalt határozmányok hatása alatt a régi szokásokba való bele
nyugvást bizonyos fokozottabb igények váltották fel, főleg az iskolák tanítási nyelve 
tekintetében." Tehát az egyházat és az iskolát tartották a nemzetiségi mozgalmak 

27 Idézi Bellér Béla 1977. 316. 
28 Csepreghy László 1934. 189. 
29 G. Vass István 1980. 83. 
30 BmL, Békés vármegye főispánjának iratai 684/1922. 
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kifejlődése táptalajának.31 Hozzá kell fűznünk, hogy jól látták. 1924-ben és azt kö-
vetó'en élénken foglalkoznak a Délkelet-Alföld szlovákságával a helyi és az országos 
sajtóban egyaránt32, s a közigazgatás emberei is leginkább a „pánszláv" agitáció, ill. 
mozgalom észlelését, létezését tudakolják. 

A szlovák nemzetiségi mozgalom kezdeményezéseire a hatóságok az 1927-ben 
figyeltek fel Tótkomlós, Medgyesegyháza, Békéscsaba vidékén. A környék lakos
ságának 85%-a szlovák anyanyelvű, akik ragaszkodtak nemzetiségükhöz.33 A ható
ságok széles körű nyomozást indítottak el. Kezdetben Szák György békéscsabai lakosra 
vonatkoznak az adatok, majd Medgyesegyházán Kesjar Pál banktisztviselő is meg
figyelés alá kerül. S nem marad ki a tótkomlósi dr. Buda magánorvos sem. A vád az, 
hogy élénk összeköttetésben vannak a csehszlovák hatóságokkal. 1928 novemberében 
Szák valóban Árvaváralján tartózkodik. Hazatérése után Békés, Mezőberény és Szar
vas térségében figyelték felbukkanását.34 Ám nem csupán az említett személyeket tart
ják számon, hanem Pluhár Mihály és Dorkovics Mihály békéscsabai lakosokat is, 
akikről megállapítják, hogy többször felkeresték a környékbeli szlovák községeket, 
ahol agitációt fejtettek ki.35 A megfigyeltetés nem mindenkor járt eredménnyel, mi
vel 1931-ben — néhány hónappal később — a jelentések nemlegesek. Ezután minden 
nemzetiségi személy lakóhelyen túli mozgását éberen figyelik, sőt akadályozzák. Nem
zetvédelmi szempontokra hivatkozva megvonják Benyó András, Sovány Márton és 
Orbán Pál tótkomlósi lakosok útlevelét — mivel Csehszlovákiába kívánják küldeni 
fiaiakat taníttatni. A szélesebb körű vizsgálat annyi adatot hoz össze, hogy egy név
jegyzéket is összeállítanak a nemzetiségi szempontból legveszélyesebb emberekről. 
Az említett Benyó Andráson kívül nyilvántartásba kerül Vajda Endre és Szokol 
István szabó. Róluk biztosan tudják, hogy összeköttetésben álltak a pozsonyi Szlo
vák Nemzeti Tanáccsal. 

Az alapos puhatolózás eredményeként 1933-ra még több egyénről tudják, hogy 
aktív nemzetiségi szervező. Ilyenek Tótkomlósról Korim György, Lehoczki László, 
Lehoczki István, Paulik István, Paulik Pál, Francisti Mihály. Mindegyikük szerepel 
az államrendészeti zsebkönyv nyilvántartó részében mint nemzetiségi agitátor.36 

1934-re újabb szervezők kerülnek nyilvántartásba, így Paulik Dániel csizmadia, Toni
ka Judit háztartásbeli — „tótműkedvelő rendező", — Meleg Mátyás, Maiiga János. 
A hatóságok Csehszlovákiába mindennemű utazást megakadályoznak 1936-ban, 
mert tudomásukra jutott, hogy a „Matica Slovenska" szlovák nyelvtanfolyamot tart, 
amelyre Békés vármegyéből is szándékoztak menni. Az utasítás az „... ha ilyet 
észlelnek az útlevelet megfelelő politikamentes indoklással ne véleményezzék."37 

A nemzetiségi mozgalom tehát jobbára Tótkomlóson, Medgyesegyházán, Békés
csabán összpontosul — ami nem jelenti azt, hogy akár Pitvaros, akár Nagybánhegyes 
kimaradna hatása alól. Mezőberényből viszont az 1938-as és 1939-es évre a jelenté
sek teljes „szélcsendet" jeleznek. Mindennemű propaganda és mozgalom elült.38 

31 BmL, Békés vármegye főispánjának iratai 1180/1922. 
32 Békésmegyei Közlöny 1924. febr. 1. 1 p. — Magyartalanság vádja Csaba és Szarvas ellen. 

Békés megyei Közlöny 1924. augusztus 9. 3. p. — Békéscsaba mint feltétel egy cseh minisz;teri rende
letben. Békés megyei Közlöny 1928. november 28. 7 p. Nagy cikksorozat Békéscsabáról egy külföldi 
lapban. Egy prágai magyar újságíró interjút készített Békéscsaba néhány vezető gazdájával. 

33 Bellér Béla 1973. 678. 
34 BmL, Tótkomlós község elnöki ir. — 67/1928. Mezőberény nagyközség bizalmas iratai — 

32 biz./1928. 
35 BmL, Mezőberény nagyközség bizalmas iratai — 37 biz./1930. 
36 BmL, Tótkomlós község elnöki ir. — 60/1928; 2/1928; 52/1928; 53/1928; 55/1928; 15/1933; 

19/1933; 
37 BmL, Tótkomlós község elnöki ir. — 46/1933; 35/1934; 10/1933; 91/1934; 39/1936. 
38 BmL, Mezőberény nagyközség bizalmas iratai — 34/1938; 22/1939; 21/1931. 

336 



Békéscsabán azonban már 1931-ben Szák György és Kunyíhár János drogéria
üzletében házkutatás során Szlovákiában nyomtatott propaganda-plakátot foglaltak 
le.39 Ugyancsak a „pánszláv" eszme terjesztés fészkének tartották Baukó György 
1929-ben Békéscsabán nyitott könyvkereskedését. Ez a fióküzlet közvetlenül a liptó-
szentmiklósi „Tranoscius" szlovák könyvkiadóhoz kapcsolódott. A nyomozás azt is 
kiderítette, hogy kérdőívek kitöltésével és azok továbbításával információkat adott a 
könyvkiadó központjának. Ez viszont felhasználható politikai propaganda eszkö
zeként is.40 A Magyarság с lap 1930-ban igen jónak ítéli a magyarországi nemzeti
ségek, szlovákok helyzetét. Nem érti, miért van szükségük külföldi sajtóra, könyvekre. 
Szinte felháborítónak tartja, hogy Békéscsabán két könyvkereskedés is van: a 
Baukó-féle és az Evangélikus Egyházi Könyvkereskedés.41 

A harmincas években bátrabb és határozottabb irányt vett az alföldi szlovákok 
mozgalma. Minden valószínűség szerint ezt elősegítette a helyi törvényhatóságon be
lül megalakuló Ellenzéki Szövetség létrejötte. Ennek célja természetesen a szabadság
jogokért való küzdés, az ország kivezetése a „nyomorúságos" helyzetbó'l. A Békés 
megyei községek 90%-ának megyebizottsági tagja (114 fő) csatlakozott ehhez az Or
szágos Függetlenségi Kossuth-párt szervezte mozgalomhoz. Ez az időszak a bel
politikában sajátos helyzet, hiszen a közel egy évtizedes bethleni konszolidáció kezd 
megbomlani. Az 1930. szeptember 22-én alakuló Békés vármegyei Törvényhatósági 
Ellenzéki Szövetségben jól érzékelhetően vesznek részt a nemzetiségi mozgalomban is 
aktív, illetve azzal szimpátiát vállaló személyek. Tagjai Hankó Mihály (szociálde
mokrata), Szeberényi Lajos Zsigmond, dr. főesperes felsőházi tag, Babinszky János, 
ifj. Gálik János, Kvasz György dr. Békéscsabáról, Mezőberényből Filó Sámuel és 
Mihály, Szarvasról Tóth György, Tótkomlósról Kovács Károly. Programjának há
rom pontja: „a közszabadságok törvényes biztosítása, sajtószabadság, egyesülési 
és gyülekezési szabadság, titkos választójog és esküdt-bíróság." 

A szövetség elnöke, Szeberényi Lajos Zsigmond kijelentette, hogy semmilyen 
diktatúrát nem szabad vállára venni az országnak. Kemény, határozott felszólalásában 
kifejtette: „A mai társadalomnak legnagyobb baja, hogy a diktatúrának hisz és a dik
tatúrákat imádja. Pedig mondom, hogy szabadság nélkül élni sem érdemes."42 

Ez a kialakult légkör bátorításként hathatott Kvasz György ügyvédre is. 1932. 
május 15-én a vármegyei törvényhatósági bizottság ülésén felolvasták beadott indít
ványát. Vita nélkül tértek napirendre fölötte s általános felháborodást keltett. Állí
tották, hogy csak Kvasz egyéni akciója lenne. Ám ez nem így igaz. Mert a nemzeti
ségi jogok védelmében Osgyán Béla is beadott egy terjesen önálló petíciót, melyben 
kemény és kérlelhetetlen hangon — Kvasznál vehemensebben és energikusabban fo
galmazott. Ez is mutatja, mennyire nem voltak megelégedve ezzel a visszaszorított 
helyzettel. 

Osgyán követeli, hogy az iskolákban tanítsák a szlovák nyelvet, Békéscsabán a 
gimnáziumban is. Erkölcstelennek tartja különbséget tenni nemzetiség és pártállás 
szerint az emberek között. Elfogultsággal vádolja a bíráskodást is. Kvasz György 
kizárólag művelődési lehetőségekről és azok engedélyezéséről beszél. Kéri szlovák 

39 BmL — Mezőberény nagyközség bizalmas iratai 21/1931. 
40 Kulturális aktivisták 1946-ban kitöltött nyilvántartó lapjai, Baukó György személyi lapja. 

BmL — Mezőberény nagyközség bizalmas iratai—-135/1941. 10—19/1931-es irat. Munkácsy Mihály 
Múzeum Történeti Gyűjteménye, Szekerka J. hagyatéka — továbbiakban (M. M. M. T. Gy. — Sz. 
J. hagy.) 

41 Magyarság, 1930. október 10. 2—3 p. Ivánkáék megfizetett agitátorokkal akarják fellázítani 
a békési tótokat. 

42 Békés megyei Közlöny, 1930. szeptember 23. 3 p. Megalakult a Békés vármegyei Törvényha
tósági Ellenzéki Szövetség. 
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tiyelvû gazdasági, közművelődési és kulturális időszaki lap engedélyezését; követeli 
kultúregyesület létesítését és minden iskolatípusban a szlovák nyelv oktatását. 

Indokai : 
— a szlovákság tömeges előfordulása az adott területen ; 
— anyanyelven lehet gondolatainkat legjobban kifejezni ; 
— a kívánt egyesület még nincs és nem lett engedélyezve ; 
— Békés vármegyében nincs szlovák nyelvű újság; 
— a szlovákok mindig hűségesek voltak a közös hazához ; 
— 1932. évi kisebbségi konferenciára a képviselők elmennek, mert meghívást fog

nak kapni.43 

Amit követeltek, jogos volt. Csupán kulturális fönnmaradásukért szálltak síkra, 
sajátos nemzetiségi vonásaikat kívánták megőrizni. Ám esélyeik a kulturális igények, 
hivatalos elismeréséhez igen elenyészőek voltak. 

1932. május 29-én értesülünk a Békésmegyei Közlöny hasábjairól, hogy Kvasz 
György útlevelét a hatóság bevonta. A sajtó értesülése szerint erre Kvasz azt vála
szolta, hogy Bécsen keresztül a cseh követtől kap majd úgyis útlevelet Prágába. 
Tény azonban, hogy indítványát Békéscsaba város képviselőtestülete elé is beterjesz
tette — ám a csabai ügyvédi kar nyomást gyakorolt rá, s jobbnak látta visszavonni 
indítványát. Ám kálváriája ezzel sem ért véget. Indítványát kibővítve titokban kis 
propagandafüzetet nyomatott ki szlovák nyelven, a csabai Petőfi nyomdában.44 

A füzet eljutott külföldre is, ahol a ,,Slovensky Dennik" egyik 1932 augusztusi 
számában „Magyarország és a békeszerződések" с alatt megfogalmazott cikkével 
társulva jelent meg. Ezért 1932. november 12-én a szegedi ügyvédi kamara fegyelmi 
bírósága kizárta az ügyvédek sorából. Egész tevékenységét hazaárulásnak minő
sítette.45 Ezt követően Kvasz György valóban Csehszlovákiába emigrált. Kapcso
lata azonban továbbra is megmaradt az alföldiekkel. Ez idő tájt felerősödött az akti
visták részéről a személyes kapcsolattartás a pozsonyi Szlovák Nemzeti Tanács és a 
Szlovák Liga szervezetével. 

Bizonyított tény, hogy Pluhár Mihály, Baukó György, Szekerka János, Hankó 
Mihály, Dorkovic Mihály, Kerepecky András, Bagyinszky János, Zahorán Mátyás, 
akik a nemzetiségi mozgalom kulturális életének vagy szervezeti kereteinek megte
remtésével foglalatoskodtak, személyesen is találkoztak a pozsonyi intézmények ve
zetővel: Tresnak Ladislav (Szlovák Liga titkára) és Granatier Anton mérnökkel a 
Nemzeti Tanács tagjával. Utóbbiakat az államrendészeti szervek — feleségeikkel 
együtt — államellenes, nemkívánt személyeknek minősítették.46 A levelezés anya-

43 Békés megyei Közlöny, 1932. május 15. 1. p. BmL — Békés vármegye alispánjának iratai 
9558/1932. 

44 Címe: Szlovák Szabadság — a magyarországi szlovákok követelései (Slovenská Sloboda —• 
poziadávky Slovákov v Madársku 1932. Békéscsaba.) Felelős kiadói: Kvasz és Dorkovic. Egy be
vezető részre, egy statisztikai adatok fejezetre, az egyházi életről és az iskolákról szóló szakaszra, a 
szlovákok jogainak taglalására és végül követeléseire osztott füzet. 

45 Kvasz György 1932. Békés megyei Közlöny 1932. május 29. 6. p. Békésmegyei Közlöny 1932. 
május 31. 3 p. Békés megyei Közlöny 1932. november 15. 1. p. 

46 Államrendészeti zsebkönyv 1. fekete-könyv/1941. Granatier Antal ág. ev. 1894. mérnök: 
A. Tresznyák László ág. ev. 1899. XI. 2. Prága a „Slovenská Liga" titkára: AN. Tresznyák Lászlóné 
szül. Dlouky Antónia 1910. VI. 14. Luze, háztartásbeli: AN 

M. M. M.—T. Gy. — Szekerka J. hagy. — Szekerka János levelezése. Kerepecky András — 
Tfesnak, Ladislav-nak Bratislava 1937. szept. 27. Kerepecky András levele — Szekerka Jánosnak 
Bp-re 1937. III. 11. Kerepecky András levele — Szekerka Jánosnak Bp-re 1937. II. 16. Szekerka 
János feljegyzése 1 géppel írott, Dorkovic látogatásáról 1937. okt. 18—24; Szekerka és Tresnák 
beszélgetése Dorkovicról. Szekerka feljegyzése 1938. március Bratislava. Hanko Mihály levele — 
TfeSnáknak 1937. nov. 10. Szekerka válasza —• Bauko Györgynek 1937. Szekerka feljegyzései — 
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gából az is kiderül, hogy Granatier és Tresnak minden alkalommal jelentős pénzössze
geket kaptak a hazai mozgalom fejlesztésére, támogatására és nem utolsósorban sze
mélyes költségeiket is fedezték. 

Ugyancsak az említett levelezésből tudjuk, hogy Szekerka János is két ízben volt 
Pozsonyban (1935, 1937—38). Mindkét alkalommal hosszabb időt töltött ott és kap
csolatba lépett az emigrált személyekkel, így Hursan Jánossal.47 Pluhár Mihály pedig 
a csehszlovák emigráltak közül Kvasz György ügyvéddel, Czabán Samu kommunista 
vezetővel tartott kapcsolatot.48 Pluhár a 30-as évek elejétől (kb. 1932-től) a nemzeti
ségi mozgalom amatőr színjátszást szervező tevékenysége mellett egyre szorosabb 
kapcsolatba került az illegális kommunista szervezkedéssel. 1937-ben az orosházi 
központú szervezkedés leleplezésekor a három békéscsabai letartóztatott mindegyike: 
Gyuska János, Bartolák András, Pluhár Mihály munkás ill. földmunkás szlovák szár
mazású és nemzetiségét soha meg nem tagadta.49 Ez a tény azt is mutatja, hogy maga 
a nemzetiségi mozgalom is több irányban puhatolózik. Egyrészt megtalálható az a 
csoport, amely a törvényes keretek biztosította szűkös lehetőségeket kihasználva a 
már régi, konzervatív formákba belenyugodva próbálta megtartani nemzetiségét. 
Ezek zömmel kis- és módos gazdák, akik a népegyletekben, gazdakörökben, olvasó
körökben működtek és egzisztenciális, gazdasági érdekeik kockáztatása nélkül élték, 
csupán az otthonra szabott nemzetiségi életüket. Egy jelentősebb másik csoport az 
ifjúság tanultabb, olvasottabb és érdeklődőbb része, valamint az inteligencia, az 
egyházak képviselőit is beleszámítva. Ők tevékenységüket leginkább az egyház égisze 
alatt fejtették ki. Ez a csoport tudott leginkább továbbfejlődni. 

Van egy harmadik csoport is. Ezek zömmel a községek, nagyközségek szervezett 
földmunkásai, napszámosai, törpebirtokosai és szerény körülmények között működő 
kiskereskedői, kisiparosai. Számos jelét látjuk, hogy ők is érzékenyen reagálnak a bel
politikai eseményekre. 1925-ben Nagybánhegyesen (Csanád m.) öntevékeny föld
osztó bizottságot alakítottak Tóth János asztalos, Szedlacsek János, Kocsis István, 
Skrutek István, Tetlák András. Az általuk elképzelt földreform véghezviteléhez, 
ügyintézéséhez természetbeni és készpénzalapot létesítettek.50 1922-ben ugyanebben 
a községben a szociáldemokrata párt nemzetgyűlési képviselőjelöltjének, Marton 
Lajosnak szónoklatával gyűlést kívántak tartani, ami ennek a pártnak helyi befo
lyását mutatta. 1924-ben a főszolgabíró engedélyezte ugyanebben a községben a Ke
resztényszocialista Földmunkások és Földművesek Országos Szövetsége helyi cso
portjának megalakítását. A kérvényezők szintén helyi szlovák nemzetiségű lakosok, 
földművesek. 1928-ban Tótkomlóson azt lehet észlelni, hogy nagyobb autoritása a 
Magyarországi Földmunkások Országos Szövetségének van. 1931-ben Nagybánhegye
sen a szociáldemokraták május elsejét akarták ünnepelni. Az iratokból kitűnik, hogy 
igen erős bázisa volt a pártnak. 1937-ben megalakult a Független Kisgazda Föld
munkás és Polgári Agrárpárt Nagybánhegyesi Szervezete, amelynek vezetősége a 
község módosabb gazdáiból került ki.51 

Zahorán Mátyás három látogatásáról Pozsonyban: 1938. április 20—29; 1937. november 11—16; 
1938. február 17. 

47 МММ. T. Gy. — Szekerka J. hagy. Szekerka János levelezése. Szekerka János és Hursan 
János levelezése: 1937. jan. 23; 29; február 25; 1938. IV. 1.; 1938. IV. 2. 

48 Molnár Pálr.é—Szekeres Béla 1970. 301. 
49 Bálint Ferenc—G. Vass István 1971. 134—135—136. 
50 BmL, Mezőkovácsházi járás főszolgabírójának iratai 4338/1925. 
51 BmL, Mezőkovácsházi járás főszolgabírójának iratai 2508/1922, 1409/1924; 2372/1931-

735/1932; 3986/1933; 2517/1937; 1590/1937; Tótkomlós község elnöki iratai 36/1928—13/1928 ikt. 
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Kerepecky András 1937 februárjában Szekerka Jánosnak írt leveléből részletesen 
informálódhatunk, hogy a nemzetiségi származásúak is kapcsolatban voltak a jobbol
dali, sőt a szélsőjobboldali pártokkal. Az egyik módosabb gazda, Macák a Nemzeti Szo
cialista Párt helyi megalakítója és kapcsolatuk van a „Nemzetakarat Párt vezérével," 
Szálasy Ferenc őrnaggyal. Ám egy kicsit érthetetlen módon itt került napvilágra, hogy 
február 19-én, amikor Szálasy Békéscsabán volt, egy Pluhár nevezetű (valószínűleg 
a börtönből szabadult Pluhár Mihály) a szlovák kérdésben egyezkedni akart vele és 
kérte a segítségét. Eredménytelenül. Február 23-án pedig arról számol be, hogy 
Pluhár egy pesti Újság szerkesztőjével került kapcsolatba, aki hajlandó volna az 
alföldi szlovák törekvéseket fölkarolni, ám döntő irányadó szerepkört vindikál ma
gának. Ez a személy Kövér Ibrahim György (Bp. Rákóczy u. 64.) a „Pesti látnók" 
című köztársasági politikai lap szerkesztője. Azt is megtudjuk a terjedelmes levélből, 
hogy az idősebb, konzervatív, illetve tisztán nemzetiségi mozgalmi vezetők mindkét, 
Pluhár alakította lehetőségtől elzárkóztak. Maximum mint a Slovenska Rodina 
(Szlovák család) с lapjuk kiadójaként képzelték el, amely ebben az időben éppen 
válságos időket élt. Kövér Ibrahim Györgynek egy kicsit sértő, hányaveti levelet ír
tak, amire csak jóval később, úgy két hét múlva válaszolt. Az ekkor kelt Kerepecky-
levélből azt is megtudjuk, hogy a Milotay szerkesztette „Magyarság" is foglalkozott 
a szlovákokkal hasábjain, akinek levélben szintén jól odamondogattak.52 

Mindezek arra engednek következtetni, hogy a szlovákság központi nemzetiségi 
érdekképviseleti orgánum nélkül, társadalmi, gazdasági helyzetének megfelelően, ér
dekeinek érvényt szerezni nem tudott. A tisztán nemzetiségi kulturális, politikai cé
lok által vezérelt tudatos nemzetiségi aktivisták azonban elutasítottak mindenféle 
nem saját, külső pártpolitikai befolyást. Vallva azt, hogy az ő mozgalmuk ne legyen 
csak a propaganda zászlajára tűzve, hanem azt azok vigyék sikerre, akik sorsukban 
valóban osztoznak. 

így inkább alkalmasnak tartották e célok szószólójának és tényleges segítő
jének Szeberényi Lajos Zsigmond főesperes felsőházi tagot. Egy dátum nélküli levél
másolatból tudjuk, hogy megkérik, járjon közbe ügyükben Imrédy Béla miniszter
elnöknél. Leírták kérésüket, hogy azokat Szeberényi főesperes memorandumba fo
galmazva adja át: 
„1. Sem a szlovák néphez való tartozás bevallása, sem annak elismerése, hogy ős

hazánk a mai Szlovákia — ne képezhessen rendőri, csendőri zaklatás tárgyát. 
2. A „tót" elnevezés töröltessék el s legyünk „szlovák"-nak nevezve. 
3. A szlovák többséggel bíró településeken a hivatalos nyelv legyen szlovák s hivatal

nokai is szlovákokból kerüljenek ki. 
4. Azokban a településekben, ahol egyáltalán szlovákok élnek legyen mindenféle 

iskolában — állami vagy egyházi ill. községi — a szlovák nyelv kötelező. Legye
nek szlovák nyelvű óvodák. A tanerők legyenek szlovákok. 

5. Békéscsaba, Szarvas és Tótkomlós településeken legyen polgári iskola, amelynek 
tanítási nyelve szlovák. Ezek tanárai bírják a szlovák nyelvet. 

6. A csabai gimnázium, Szarvason a tanítóképző és gazdasági iskola legyen átszer
vezve szlovák tannyelvű intézetekké. 

7. A községi jegyzők és a tanárok részére az egyetemen legyen Szlovák tanszék, 
és szlovák nyelvű tudománytörténeti tanszék. 

8. Ahol a szlovákok tömegesen laknak, ott úgy kell kialakítani a választókerületeket, 

52 МММ. T. Gy. — Szekerka J. hagy. — Szekerka János levelezése: Kerepecky András levele 
Szekerka Jánosnak 1937. február 28. Kerepecky András levele Szekerka Jánosnak 1937. március 11. 
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hogy a szlovák lakosság is tudjon, módjában legyen küldeni képviselőket a nem
zetgyűlésbe. 

9. Lehetővé kell tenni, hogy szlovák egyesületek, szövetkezetek, kulturális, jótékony 
és gazdasági intézmények alakulhassanak. 

10. Követeljük a sajtó szabadságát — szlovák nyelvű kulturális és politikai folyóira
tok kiadását. 

11. Követeljük a Szlovákiával való közvetlen és nyílt, akadálytalan kapcsolatok 
lehetővé tételét. 

12. Végül az egyház (ág. ev.) területén szlovák szeniorátus alakítassék szlovák nyelv
vel és irányítással."53 

Bár dátummal nem látták el, de abból, hogy Imrédi Bélát említik, tudjuk: 
nem lehet 1938. május 14-nél korábbi és 1939. február 16-nál késó'bbi keletű. Vélemé
nyünk az, hogy e petíció jellegű levél hátterében az 1938 júniusában Csehszlovákiából 
— közel egyéves pozsonyi tartózkodás után — hazatérő Szekerka János állt. Érez
hető a határozottan magasabb szintű politikai célok megfogalmazása. Ezeknek a jelét 
a hazai levelezésekből nem lehetett kivenni. Erre csak igen jól felkészült, tanácsokkal 
ellátott, energiával teli személy volt képes. Ennek felelt meg Szekerka János. Ám a 
nagypolitika ezen célokért való további küzdést egészen más keretek közé helyezi. 

A korszak nemzetiségpolitikai tényezője a Szlovák Nemzeti Egységpártja, s an
nak orgánuma, a Slovenská Jednota (Szlovák Egység) című hetilap, amely 1939-ben 
indult. Nem kívánjuk részletezni, miként jöhet létre a Szlovák Nemzeti Egységpártja 
(Strana Slovenskej Národnej Jednoty — SSNJ) 1941. augusztus 21-én. Egy bizonyos, 
hogy az alföldi szlovákságnak 1939—1941 augusztusa között ismét nincs politikai 
szervezete. Sajtója 1942 novemberében összesen kettő, országosan hat.54 Közülük csak 
az Evanjelicky Hlásnik (Evangélikus Híradó) a helyi lap. A Slovenská Jednotát Érsek
újváron adták ki, ám több alföldi vonatkozású cikket jelentetett meg. Miután pedig 
egy országos szervezet napilapja lett (1942. május 24-től), még inkább számolt délvi
déki cikkekre. 

A Magyarországi Szlávok Antifasiszta Frontja kulturális aktivistáinak 1946. 
júniusából ránk maradt fényképes adatlapjaiból tudjuk, hogy a SZNEP helyi szer
vezeteinek létrehozásában, tagok toborozásában ezek az aktivisták részt vettek. Egyik
másikuk helyi megbízottja lett a szervezetnek. Békéscsabán hét ilyen személyt isme
rünk, Medgyesegyházán kettőt, Nagybánhegyesen hármat, Mezőberényben négyet, 
Tótkomlóson tizenegyet, Szarvason hetet, Pitvaroson hármat, Új-Nagylakon kettőt, 
Ambrózfalván hármat, Csanádalbertin hármat. Összesen 45 főről van szó.55 

Nagybánhegyes községben a helyi megbízott, Schléger András jelentése szerint 
1941. november 1-én 50 tagja van a pártnak. Mezőberényben 1943. január 7-én még 
nincs beszervezett tag a hatósági jelentés szerint. Borgulya Mihály adatlapjából vi
szont arról értesülünk, hogy már 1941-ben 13 tagja van. Köztük Pilisi Márton, akit 
az 1941-es Államrendészeti Zsebkönyv kommunistának tart. Bár nem lehet ez sem 
furcsa. Hiszen igen aktívan dolgozik a pártban az 1922 óta szociáldemokrata párttag 
Szekerka János is. Sőt mindazok, akik a nemzetiszocialista irányzatoktól határozot
tan elhúzódtak. A Szlovák Nemzeti Egység Pártja viszont nemzeti szocialista alapon 
és a népcsoport elv jegyében szerveződött. Ennek az ellentmondásnak a feloldását 

53 МММ. T. Gy. — Szekerka János hagy. Dátum nélküli, Békéscsabán fogalmazott, Szeberényi 
Zs. Lajos főesperesnek írt szlovák nyelvű levél másodpéldánya. 

54 Kisebbségi Körlevél 1942. november (VI. évf. 6. sz.) 288 p. — Evanjelicky Hlásnik; Nasa 
Zastava; Prameft; Slovenská Jednota; Slovenské Noviny; Nővé Madarsko; 

55 МММ. T. Gy. — Szekerka János hagyaték. — AFS anyaga, nyilvántartó lapok, kérdőívek. 
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abban látjuk, ha elfogadjuk azt a véleményt, mely szerint az alföldi demokratikus, 
tisztán nemzetiségi szempontokat célul tűző aktivisták azért tömörülnek a párton 
belül, mert kulturális törekvéseik megvalósítására csak itt láttak lehetőséget. Erről 
a SZNEP Végrehajtó Bizottsága II. plénuma gondoskodott is. Felállította a Kulturá
lis Bizottságot.56 

Politikai szervezeti szempontból a körzetekre osztott szlovák területek közül a 
csabai körzet vezetője Kerepecky András lett. Apárt helyi, ill. területi működéséről 
igen keveset tudunk. Ennek egyik oka az, hogy a megalakulás ellenére a hatóságok 
a lehető legnagyobb mértékig gátolták az aktív szerveződést, sőt a szervezeti élet ki
alakítását. Adott esetben a párt aktivistáit katonai szolgálatra vonultatták be, ill. 
kényszermunkára vitték hosszabb-rövidebb időre. A szervezettségben azonban any-
nyit elértek, hogy ha kevés létszámban is, de majd minden szlovák településen jelen 
voltak. Ezt a hálózatot örökölte a Magyarországi Szlávok Antifasiszta Frontja, s 
ennek köszönhető részben gyors aktivizálódása is. Ez azonban egy későbbi korszak 
problémája. 

Kulturális téren a párt Kultur Bizottságát szekciókra osztották, így létrejött a pe
dagógiai, tudományos, irodalmi, zenei, népművelő, színművészeti, népgazdasági, 
művészeti (képzőművészeti), néprajzi szekció. 1943-ban már a huszadik önálló kiad
ványt jelentették meg. Ezeket a Békéscsabán még működő „Tranorcius" könyvke
reskedésben árusították, amelyet 1938-ban Szekerka János Baukó Györgytől vett át. 
A párt folyóiratát mintegy 100 példányban terjesztette. Ekkor már mint könyvke
reskedő segéd, Kerepecky Mihály vezeti a Luther u. 4. sz. alatti üzletet, Szekerka 
János pedig Budapesten nyitott egy másikat a Lujza u. 23. sz. alatt. Ezért ott is tar
tózkodik. 

Röviden szólnunk kell a szektamozgalmak és a szlovákok kapcsolatáról Békés és 
Csanád vármegyében. A szektákba való átlépés zömmel az evangélikus egyházat 
érintette. Békéscsabán a reszketősök, a nazarénusok és az adventisták szektája az 
ismert. Pitvaroson, Nagybánhegyesen, Kondoroson az Apostoli Hit szekta az elter
jedt és népes. Ezek közül a pitvarosi volt a legszervezettebb, legerősebb. Szabályos 
felekezeti „háborút" vívtak az evangélikus egyház vezetőivel. 

Valójában már a századfordulón elég markáns jegyei mutatkoznak a szekták el
terjedésének. A reszketősök ismertek már 1913-ban is Békéscsabán. 1924-ben a Békés
megyei Közlöny féloldalas cikkben ismerteti a jaminai reszketősök helyzetét, melyet 
kis jóindulattal és megértéssel kezel, s a cikk végén együttérzően nyilatkozik. Ezek az 
emberek a sorok szerint tiszták, nem tülekednek az „aranyborjú" körül mint mások, 
hinni szeretnének még a jóban, az emberségességben. 1928-ban ugyancsak visszatér
nek a szekták kérdésére. Kicsit túlozva ugyan, de realitásként valamelyest elfogadha
tóan sorolja fel a szekták fajtáit. Ezek némelyike titokban jött létre, úgy, mint az 
adventisták szektája. A cikkíró igen alkalmas talajnak minősíti az alföldi várost a 
szekták szempontjából. „A jámbor élet, az evangéliumi tisztaság, a kemény puritán
ság egyszerű vitézei napról napra szaporodnak tehát „Békéscsabán." 1927-ben a 
nazarénusok kerülnek a sajtó hasábjaira. A cikkek egyike sem fejtegeti, de bele sem 
bocsátkozik annak feltárásába, miért jutottak ide ilyen nagy létszámban a tisztességes 
emberek tömegei.57 A velük való bánásmód azonban más a Csanád megyei területe
ken, mint Békésben. 1930-ban például Farár Pál és 53 társa — az Apostoli Hit szekta 

56 Slovenská Jednota 1942. július 5. 3—4. p. BraL, Mezőberény nagyközség bizalmas iratai 
75/1942. biz. Mezőkovácsházi járás főszolgabírájának ir 49/1944. ein. Schléger András levelei (9 db) 
— Kerepeczky Andrásnak 1943. nov. 1.—1944. febr. 26-ig. 

57 Békés megyei Közlöny, 1924. november 16. 4. p., 1927. január 1. 2. p., 1928. december 
13. 5 p. 
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tagjai — a nagylaki főszolgabírótól rendszeres gyülekezeti életre engedélyt kaptak.58 

1934-ben a Csanád megyei Nagybánhegyesre költözik Farár Pál, ahol a mezőko
vácsházi járás szolgabírója nem csupán tiltja, de bünteti is működésüket. Az igen 
eltérő megítélések és azokra érkezett fellebbezések a BM-et arra inspirálják, hogy 
részletes tájékoztatást nyújtson a szektamozgalomról és egységes megítéléséről.59 

Ebből és más forrásokból tudjuk, hogy működtek szekták az említett helyiségeken 
kívül Csanádalbertin, Ambrózfalván, Kondoroson, Tótkomlóson, Nagylakon, 
Medgyesegyházán, Kiszomboron, Apátfalván, Kunágotán, Magyarcsanádon, Nagy-
majláthon. Ezek az 1920-as évek végén és 30-as évek elején alakultak.60 

A kérdés tárgyalásánál nem hagyhatjuk figyelmen kívül a vidék jó ismerőjének 
Féja Gézának a véleményét. 1936-ban megjelent munkájában részletesen foglalko
zik a szektákkal. Jellemzését a mai napig az egyik legtömörebb és legtalálóbb megfo
galmazásnak tartjuk. Rávilágít arra, hogy a szekták gyarapodása egyfajta lázadás. 
Ezáltal elkülönítik magukat a gazdagok, az urak istenétől. „A nép keresi a közösséget 
és kereső vágya mindenütt visszautasításra talál, tehát teljes erővel a vallásos élet sík
jára tör. A szekta a védekezés, a biztosítószelep a teljes belső összeomlás és megha
sonlás ellen!" A szektában tör ki az elnyomott, elfojtott paraszti élet utálata is és 
,,új élet" keresésének a vágya." Való igaz, hogy olyan is volt, aki Pitvarosról a Szent
földre vándorolt, csak meneküljön valahogy az elviselhetetlen sorból. Gyermekeit 
azonban a hatóság visszatoloncoltatta. Ez az ember Dovály Márton, aki Jeruzsá
lemben 1963-ban halt meg.61 

Egyetértünk Féja megfogalmazásával: ,,A nép immár öntudatlan énjébe mene
kül, teljesen ösztöneire bízza magát, homályos sejtéseire, különös sugallataira hall
gat." Ilyen rétegek is voltak az elesett nemzetiségi lakosság körében. A nemzetiségi 
életre komolyabb befolyása ennek a mozgalomnak nem volt. A teljesebb kép ked
véért azonban úgy véljük, helyénvaló itt megemlítenünk. 
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Der Aufsatz kann als Fortsetzung der früheren Untersuchung des Verfassers (veröffentlicht 
1986) betrachtet werden, als die Bildungsgeschichte der Slowaken in Ungarn dargestellt wurde. Im 
Aufsatz werden diesmal die statistischen Angaben der slowakischen Bevölkerung in dem Komitat 
Békés und Csanád genau gewertet. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Frage, in welchem 
Masse die Feststellungen der Vertreter der Slowaken von den Angaben der Statistik divergieren oder 
damit übereinstimmen. 

Laut Verfasser weisen die statistischen Angaben — trotz allen ihrer Entstellungen — die 
Bevölkerungszahl richtiger auf, als die durch die Grfühle und Vermutungen bestimmten Schätzun
gen. Solche Schätzungsergebnisse wurden aber als Beweismaterialien von der Konferenz der Na
tionalen Minderheiten in Bern angenommen. 

Die zweite Frage des Aufsatzes will die Rolle und Stellung der slowakischen Minderheit in 
der Produktion auslegen. Die in zehn Jahren untersuchte Mobilisation der Bevölkerung kann ein
deutig beweisen, dass die Proportion in der Agrar- und Industrieproduktion nicht wesentlich modi
fiziert wurde. Diejenige Änderung in der Agrarproduktion ist aber hervorzuheben, die den Zuwachs 
der Mittelbesitzer und Pächter von mittleren Grundbesitzen zeigt. Dies betraf aber die Mehrzahl 
der slowakischen Population durchaus nicht. 

Die dritte Frage im Aufsatz bezieht sich auf das politische und gesellschaftliche Verhalten der 
Slowaken in dem Komitat Békés und Csanád. Hier wird die Vergliederung der slowakischen na
tionalen Bewegung dargelegt und ihr Verhältnis zu der sg. reinen slowakischen Nationalitäten
bestrebung untersucht. Hier werden auch die Angaben der Registraturbücher der Gendarmerie 
sowie die Berichte über die politische Lage des Vizegespans und die Dokumente des Oberstuhlrich
teramtes verwendet und ausgewertet. 

Der vor kurzem in die öffentliche Sammlung gelangte Nachlass von János Szekerka war für 
die Untersuchung des Verfassers von grosser Bedeutung, Szekerka war nämlich eine der Haupt
figuren der slowakischen Nationalitätenbewegung. Zum Schluss wird im Aufsatz die Verbreitung 
der religiösen Sekten und das Verhältnis der Slowaken zu diesen Bewegungen dargelegt. 
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