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1 Adolgozata2015-ösmTAdomusmagyarországijuniorösztöndíjtámogatásávalkészült.
2 Az ifjúsági mozgalmak megalakulásáról és jelentőségéről az Első csehszlovák

köztársaságbanl.sinkó1990,molnár1998.

1.Elemzésikeretek,forrásokésvizsgálatiszempontok

„A[…]Prohászkaköröktevékenységéről,ésakeresztényértelmiségrőlvanszó[...].itt
láthatóazavonal,amelyaProhászkakörökbenindultszemelőtttartvaakeresztény,
anemzetiésanépiérdeket[...]erősenszámolvaafelvidékimagyarságténylegesigé-
nyeivel,tehátagazdaságiésakulturálisfelemelkedésszükségletével.Eztamunkátez
a fiatalértelmiség jólválasztottamegés jólszolgálta”–emlékezettvisszaGöndöcs
(czvank)lászlóakétvilágháborúközötticsehszlovákiaimagyarértelmiségtöbbszem-
pontbólisfontoscsoportosulására,aProhászkakörökre(Gyurcsík2001).Ezakeresz-
tényszocialista alapokon kibontakozó szerveződés a trianoni békeszerződés után
jórésztmárcsehszlovákiábanfelnőttésszocializálódottmagyarértelmiséginemzedék
ifjúságimozgalmakéntindult,segészsormegoldatlanjogi,állampolgársági,nyelvi-kul-
turális és persze szociális, kisebbségi kérdéssel, identitás- és lojalitásproblémával
szembesült.Acsoportosulása„történetikényszerközösségként” létrejött „szlovensz-
kói”ésruszinszkóimagyarságönmeghatározásában,feladatkijelölésébenvállaltmeg-
határozószerepet(Turczel1967,szvatkó,1994,szarka,1998).

Anemzedékegyrészta többségi,„csehszlovák”politikaiállamnemzetteléscseh-
szlovákiával,valamintazanyanemzettelésmagyarországgalszembenisújkihívások
előttállt(dobossy1978,szarka1994,simon2012).Ugyanakkorsajátmagátazidő-
sebb,arégimagyarországkereteiközöttfelnőttévált„apáknemzedékével”szemben
iskénytelenvoltamagalétélményeit,helyzetétéscéljait,eszményeitmeghatározni.2
Azúj,köztársaságiéskisebbségikeretekközöttfelnövekvő,a,prágai,brünni,valamint
apozsonyiegyetemeketlátogatóifjúságszámáramindenesetreújimpulzusokatjelen-
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3 Az1918-banlétrejött,nyugatidemokráciákmintájáraépülőcsehszlovákköztársaságszéles
körűkulturálisésszociálisjogokatbiztosítottakisebbségekszámára.Ezzelegyüttacentrális
demokráciakéntműködő államban a nemzetiségi kérdésmegfelelő kezelésére – főleg az
elsőévekben–nemkerültsor.Báramonarchiautódállamaiközülaz1920–1930-asévek-
benittérvényesültekleginkábbapolgáridemokratikusjogok,ademokratikuskeretektávol-
rólsembiztosítotákanemzetiésanemzetiségikérdésmegoldását,sPrágamégakárpátalja
autonómiájáravállaltnemzetközikötelezettségéneksemtetteleget.masarykelnök„ember-
arcúnacionalizmusának”kettősségeiszinténmeghatároztákafiatalértelmiségicsoportok
szerveződési kereteit. Erről bővebben l. dobossy 1978, 108–133. p. Az első csehszlovák
köztársaságdemokratikusviszonyainakellentéteiről,aparlamentárisdemokráciatörvénye-
irőlésazokalkalmazásánakfeszültségeirőll.zemko2010.

4 Afiatalgenerációjelentőségérőlakétvilágháborúközöttiidőszakbanl.kemény1940,Ölvedi
1935.vö.Turczel1967.

5 AProhászkaköröktagjaiáltalközöltkorabeliírások–ÖlvediJánostanulmányavagyapro-
hászkásokÚj Élet c.lapjábanmegjelentcikkek–egyarántbeszámolnakasarlóvalvalóellen-
tétekről,egyúttalakétcsoportosuláspárhuzamairól (Ölvedi,1935).Asarlómozgalommal
valóellentéteketemelikkiazokaz irodalomtörténetiösszefoglalók,melyeketTurczellajos
vagycsandasándoradottkiapártállamiévekben.(Turczel1967,79–80.p.csanda1982,
300.p.)Arendszerváltozástkövetőszemélyesjellegűforrásokugyanakkorakétcsoportpár-
huzamairaisrámutatnak.Errőll.Gyurcsík2001.

6 Egykorúmunkák,melyekbenszóesikaProhászkakörrőlpl.:kemény1940,Ölvedi1935.
ÖlvediJánosvoltprohászkásemigrációbanjelentettemegaztazugyancsakakommunizmus
időszakaalattírtmunkáját,melybenszinténértekezettafiatal,katolikusértelmiséginemze-
dékről:Ölvedi1985.

62 Bajcsi Ildikó

tetteka„masarykirepublika”demokratikusjátékszabályai.3 Azújkisebbségiidentitás
kitermelésébenpedigmegkülönböztetettszerepükvoltacsehésnémetegyetemeken
működőönképzőköröknekésifjúságimozgalmaknak.Akülönbözőszervezetiformáci-
ókban kialakult ifjúsági csoportosulások ideológiai és politikai profilja ugyanakkor a
kezdetektőlkülönbözöttegymástól.4 Azúj–máraszázadfordulóutánszületett–gene-
rációlegkorábbanéslegerőteljesebbenjelentkezőértelmiségiszerveződéseabaloldali
sarlómozgalomvolt,melyetaszakirodalomolykoraProhászkakörmintaadócsoport-
jaként,máskorinkábbellenlábasakéntértékel.5 Akétmozgalomtöbbszempontból–
főlegprogramjánakéstevékenységénekavidékimagyarságnakamagyaroszáginépi
mozgalomáltalihletetetttörekvéseiben–hasonlítottegymásra.Akisebbségiközösség
társadalmibázisátalkotófalusiparasztiésvárosimunkásrétegekfelemelését,emellett
pediganemzetilegelkötelezettértelmiségkineveléséttekintettéklegfontosabbfelada-
tuknak.Azilymódonelképzelterősmagyarközéposztálykialakításábanmeghatározó
szerepet szántak a népi rétegek felemelésének. Ezért filozófiai és tudomány-
népszerûsítőelőadásaikésszemináriumaikmellettfalukutatássaléskülönfélenépne-
velőtevékenységgelfoglalkoztak.

AProhászkakörökszervezeteasarlóhozhasonlóanacserkészmozgalombólnőtte
ki magát. Önállóan jött létre, azonban katolikus elvek szerint szerveződött. Többek
közöttennektudhatóbe,hogyaProhászkakörökmozgalmáról–minthogynemlehe-
tettbeleilleszteniapártállamiévtizedek„haladó”hagyományainakvilágába–csupán
néhány rövid tanulmányéscikkkészült.6 Eztazûrta rendszerváltástkövetőensem
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7 Atanulmányadoktoridisszertációmrésze,melybenkülönfejezetetkapmajdacsoportide-
ológiaiprofilja.lehetőségszerintezeketarészeketisközreadomajövőben.

8 Afolyóiratrólbővebbenl.Filep2015.
9 ki kell emelni aztahárom–krisztuskirálysága,Újszív, virágoskert–hitbuzgalmi lapot,
melyekszélesnépirétegeketszólítottakmeg.Emellettérdemesmégmegemlíteniakatolikus
nőc.nőmozgalmi lapot, valamintavilágosságésakatolikuslelkipásztorcímmelkiadott
szaklapokat.rádyElemér:sajtónkügye.Új Élet,1932.10.373–375.p.

10 molnárimreiskiemelitanulmányában,hogyalaphozolyanfontosszemélyiségektartoztak
„mint sinkó Ferenc, András károly, mécs lászló, salkaházi sára, Janics kálmán, révay
istván,vájloksándorvagyErdélybőlmártonáronésvenczelJózsef,magyarországrólpedig
síksándor,rónayGyörgy,némethlászló,veresPéter,FéjaGéza,Bálintsándorésmások”.
(molnár1998,219–220.p.)

11 rádyElemérkassánszületett1910-ben.Hírlapírókénttevékenykedett,majdkassánérettsé-
gizett.Prágábanvégeztejogitanulmányait,miközbenadiákmozgalmakegyiklegfontosabb
vezéralakjávávált.résztvettamagyarFőiskoláscserkészekkörének,valamintaProhászka
körnek a szervezésében. (magyar katolikus lexikon http://lexikon.katolikus.hu/r/r%c3%
A1dy.html[2014.12.10.])sinkóFerenc1912-benszületettGyerken.íróként,szerkesztőként
ésműfordítóként is tevékenykedett. Jogot tanultPrágában,aholbekapcsolódottamagyar
AkadémikusokkeresztényköreésaProhászkaköröktevékenységébe,aholaktívszerepet
látottel.1935és1939közöttazÚj Élet c.lapfőszerkesztőjevolt.Azelsőbécsidöntésután
Budapestentevékenykedetttovább,aháborútkövetőenazÚj Ember c.lapmunkatársaként
működött.(szlovákiaimagyarAdatbank.A(cseh)szlovákiaimagyaroklexikonacsehszlovákia
megalakulásától napjainkig. http://adatbank.sk/lexikon/sinko-ferenc/ [2014. 12. 10.])
Andráskároly1917-ben született Felsőlászlófalván.Újságíróként, lapszerkesztőként,majd
politológusként működött. kassán érettségizett, 1938 és 1941 között Prágában és
Budapesten végezte tanulmányait magyar–francia–szlavsztika szakon. Bekapcsolódott a
Prohászkakörökmunkájába,1939és1944közöttazÚj Élet c.lapvezetőszerkesztőjeként
tevékenykedett.1945-benemigrált:Ausztriában,azUsA-ban,majdmünchenbentelepedett
le.1951-tőlaszabadEuróparádiószerkesztőségénekegyikmunkatársakénttevékenyke-
dett.(szlovákiaimagyarAdatbank.A(cseh)szlovákiaimagyaroklexikonacsehszlovákiameg-
alakulásátólnapjainkig.http://adatbank.sk/lexikon/andras-karoly/[2014.12.10.])
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sikerültbetölteni,annakellenére,hogyamûvelődéstörténetiösszegzésekbenrendre
megjelent a fiatalok csoportosulása és a körükben szerveződő személyiségek tevé-
kenységének rövid bemutatása (molnár1998, Filep2003, Filep2007). Jelen tanul-
mányeztahiánytkívánjanémilegpótolni,elsősorbanacsoportszervezetifelépítésé-
nek,valamintafontosabbprohászkásszemélyiségeknekazelsőbécsidöntésidősza-
káig való bemutatásával. A csoport ideológiájának mélyebb elemzése, valamint az
1938-at követő tevékenységénekbemutatása jelen tanulmánykereteitmeghaladná,
ezérterreittnemkerülsor.7

AProhászkakörökfeldolgozásáhozazelsődlegesforrásanyagotazÚj Élet címûfolyó-
iratnyújtja,amelyamozgalomkiemeltsajtóorgánumánakszámított.8 megkellazonban
jegyezni, hogy a prohászkások írásait többmás csehszlovákiaimagyar katolikus lap is
közölte.9 AzÚj Élet történetéhez tartozik,hogyavisszacsatolásutána felvidéki fiatalok
egyetlen nemzedéki lapjamaradt. A folyóirat 1932-től kassán, majd 1941-től 1944-ig
Budapestenjelentmeg.10 Alapotamozgalomkiemelkedőszemélyiségei–akassaiszár-
mazásúrádyElemér,sinkóFerenc,majdAndráskároly–szerkesztették.11 mindhárom
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12 slovenskýnárodnýarchív(snA),FondPolicajnéhoriaditeľstva(Pr),87.doboz16/1.Ezekből
amagyarvonatkozásújelentésekbőlközölválogatástmilanolejníkkönyve.(olejník2001.)

13miutánafőiskolásokmagyarkatolikusifjúságaPrágábanProhászkakörtalakított,akövet-
kezőévekbenalapszabályaik jóváhagyásautánPozsonyban,Brünnbenéskassán,majda
Felvidékmindenmagyarlaktavárosában létrehoztákhelyialakulataikat. (magyarkatolikus
lexikon. http://lexikon.katolikus.hu/P/Proh%c3%A1szka%20k%c3%B6r%c3%B6k.html
[2014.12.10.])

14 ilyenfontosszemélyiségvoltacsehszlovákiaimagyarértelmiség–deelsősorbanasarlósok–
esetébenpéldáulschererlajoslosoncitanár,akiA Mi Lapunk c.cserkészlapszerkesztőjekénta
szlovenszkóimagyarfiatalokmeghatározótanárszemélyiségevolt.schererlajos1874-benszü-
letett óverbászon. lapszerkesztő és tankönyvíró volt. Emellett magyar–német szakos tanár,
1900és1945közöttlosoncontanított.Acserkészmozgalomegyiklegfontosabbalakjavolt.A
Mi Lapunk c.cserkészlapnakpedig1921és1932közöttfelelősszerkesztője.Azifjúságszerve-
zésébenoroszlánrésztvállalt.Főlegasarlósokkörébenváltnépszerűvé.későbbösszetűzésbe
kerültazellenzékilapokkal,afolyamatostámadásokmiattkénytelenvoltazifjúságilapotmeg-
szüntetni. A későbbiek során, 1945-ben magyarországra telepítették. (Turczel 1967. vö.
szlovákiaimagyarAdatbank.A(cseh)szlovákiaimagyaroklexikonacsehszlovákiamegalakulásá-
tólnapjainkig.http://adatbank.sk/lexikon/scherer-lajos-andorka/[2014.12.10.])vö.szalatnai
rezsőScherer Lajos és A Mi Lapunk c.írásával,melyalosonconműködőcserkészvezérjelen-
tőségétemelikiafiatalcsehszlovákiaimagyarságkörében.(szalatnai1994.)

személyiségfontosszerepettöltöttbeacsehszlovákiaimagyarságkeresztényszocialis-
taalapúszerveződésében.rádyElemérakassaicsoportegyiklegfontosabbszervező-
je volt. A prohászkások lapját 1935-ig szerkesztette, majd Budapestre költözött.
nemcsaklapszerkesztőkénttevékenykedett,aProhászkakörökelsőprágaielnökének
funkciójátisellátta.1935-től1939-igsinkóFerencfolytattaÚj Élet szerkesztését,aki
szinténjelentősszerepetvállaltacsoportvezetésében.Andráskárolyaz1930-asévek
másodikfelétől látottel fontosszerepetamozgalomban.Akassaikötődésűpolitoló-
gus,akiakésőbbiekbenemigrált,1944-igszerkesztetteaprohászkásoklegfontosabb
fórumát.Emellettelőadásaiésszervezőitevékenységeáltalmárkorábbanisjelentős
szerepetvállaltamozgalomban.

AProhászkakörökrevonatkozóforrásanyagbólkikellmégemelniazokatarendőr-
igazgatóságidokumentumokat,melyekrendszeresjelentésekettartalmaznakelsősor-
banahelyicsoportokmunkájáról,valamintaszervezetbentevékenykedőszemélyisé-
gekről.A tanulmánybanhasználtpozsonyi rendőr-igazgatóságianyagokelsősorbana
szlovákiaiországrészlegnagyobbésleghosszabbideigműködőprohászkáscsoportjá-
rólnyújtanakinformációkat.12

2.AProhászkakörökmegalakulása

AProhászkaottokárkörökszövetsége,vagyismertebbnévenaProhászkakörökelső
csoportjahivatalosan1930novemberébenPrágábanalakultmeg,gyökereiazonban
1927–1928-ig nyúlnak vissza. A csoport tagjai korábban egyrészt az Associato
Aloysianában,másrésztamagyarFőiskolaicserkészekkörébőlszerveződtek.13 sbára
fiatalnemzedék tagjaialakították,megalakulásábankomolyszerepevoltaz idősebb
generációhoztartozóvezetőknek–elsősorbanpapoknakéstanároknak14
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15 PfeiffermiklósnakaProhászkakörökszellemivezetőjekéntkomolyszerepevoltacsoport
megszervezésében.Abudapestiszármazásúpápaiprelátuspapiszolgálatátanyitraiegyház-
megyébenvégezte.AkésőbbiekbenkassárakerültFischer-colbrieágostmellé,majdkano-
nokkáneveztékki.Akétvilágháborúközöttacsehegyetemeketlátogatómagyaregyetemis-
táklelkipásztorakéntműködött.AprágaidiákokkalegyüttalakítottamegaProhászkakört.A
mozgalomÚj Élet c.lapjában,melybenszerkesztőifeladatokatisellátott,számosírásátpub-
likálta.(Errőlbővebbenl.Bajcsi2014a)

16 „Ezakiválókisebbségiszellemtörténészfáradságotnemkímélveelőbbazegyetemivárosok-
ban (Prága,Brünn,Pozsony),majdavidékiközpontokban(rimaszombat,rozsnyó,kassa,
stb.)sorramegszerveziazifjúkatolicizmusmozgalmánakhelyialakulatait”–írjakeményG.
Gábor irodalomtörténész művelődéstörténeti összefoglalójában. (kemény 1940, 51. p.)
kemény G. Gábor (kassa 1915–1981) történetíró, irodalomtörténész 1938-tól
magyarországonéltésazországosszéchényikönyvtárkutatójakéntdolgozott.Akétvilághá-
borúközötticsehszlovákiaimagyarirodalomrólszólóelsőmonográfiaszerzője.(Fónod1994,
155.p.)

17 „igyazutánelisérkezünkafejlődéstörténetharmadikfázisánakmegfelelőifjúságimozgal-
makhoz,melyeketazeddigiszabadjáraengedettönállósulásifolyamathelyettmármeglevő
nagyvilágáramlatokba,vagylegalábbismagyartörekvésekbevalóbekapcsolódásjellemez,
ésamelyeketezértirányítottifjúságimozgalomnaknevezhetünk.”(krammer1935)

18 Eztermészetesennemjelentettegyetapolitikaiaktivizmussal.AProhászkakörökcsoportja
anyíltpolitizálástólelhatároltamagát,bárideológiaiszempontbólasérelmialaponpolitizáló
országoskeresztényszocialistaPártállthozzáalegközelebb.Asérelmipolitizáláshelyetta
szociálisésnemzetimegújulástkereste,a revízióhelyetta„szlovenszkói”magyaröntudat
kitermeléséthangsúlyozta.Azaktivizmusróll.simon2013.
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A Prohászka körök legfontosabb szellemi vezetőjének kezdettől fogva Pfeiffer
miklós kassai kanonok számított.15 keményG. Gábor, a vizsgált időszak folyamatait
összegzőÍgy tűnt el egy gondolat c.művelődéstörténetielemzésébenszinténkiemeli
Pfeifferpótolhatatlanszerepétamozgalomban:„[…]halehetegyországosmozgalmat
egyetlenszemélyfáradhatatlanszervezőmunkájának,kultúrpedagógiájánakésszinté-
tikusegyéniségénektulajdonítani,úgyaProhászka-körökindításábanésfelvirágozta-
tásábanPfeiffermiklóskassaikanonoknakdöntőszerepevan.”16

A Prohászka körök nem volt teljesen spontán szerveződés, hiszen létrejöttében
komolyszerepevoltakorabelireformkatolikusmozgalomnakésakatolikusegyháznak.
Ezzelegyüttmégsemteljesmértékben„irányítottmozgalomról”voltszó.17 molnárimre
művelődéstörténész a csehszlovákiai magyarság kulturális mozgalmainak politikai
befolyásoltsága kapcsán kiemeli, hogy a sarlóhoz hasonlóan ez a csoportosulás „a
sérelmipolitizáláskényszerpályájájahelyettszinténazújáramlatokhatásáraalakult
meg”(molnár1998).18

3.Amozgalomideológiájaéspolitikaiirányvonala

„AProhászka-körtakatolicizmusszociálisprogramjatetteéletszerűvésezadtanekia
bátorságot,hogyszembemerjennézniatársadalmikérdésekkel.Ahang,melyetlapjá-
banmegütött,areformokszavavoltsalkalmasarra,hogyhíveketszerezzenamozga-
lomnak.Amegindulásszerencséspillanatban történt,a régielitazonapontonvolt,
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19 Aneokatolicizmuskatolikuspolitikaimegújulásimozgalmatjelent.Eredetilegakétvilághá-
borúközöttifranciairodalomegyikvonulatavolt,majdkésőbbazta(reform)katolikusirány-
zatotjelölte,melyakereszténydemokráciabázisa,egyúttalpedigaii.vatikánizsinatihletője
lett. Összefüggésbe hozható aRerum novarum, valamint aQuadragesimo anno c. pápai
enciklikákkal.ARerum novarum Xiii.leópápa1891-benkiadottszociáliskörlevele,melynek
főtémájaamunkáskérdés.(magyarkatolikuslexikon.http://lexikon.katolikus.hu/r/reform-
katolikusok.html[2014.12.10.])

20 AQuadragesimo anno Xi.Piuspápa1931-benkiadottenciklikája,melyaRerum novarum c.
körleveletfejlesztettetovábbazújvilághelyzetnekmegfelelően.(magyarkatolikuslexikon.
2014.12.10.])

21 magyarkatolikuslexikon.http://lexikon.katolikus.hu/P/Proh%c3%A1szka%20k%c3%B6r%
c3%B6k.html(2014.12.10.)Turczel1967,79.p.

22 Prohászka ottokár püspök személyiségéről és hatásáról a két világháború közötti
magyarországon bővebben: Fazekas 2008; Frenyó 2010, 94–95. p.; Gergely 2007, 113–
115.p.;miklós2006.

hogynemtudottmárvonzani”–emlékezettvisszakovácsEndreaProhászkaköride-
ológiájárólésindulásánakkörülményeiről.(kovács1944,32–83.p.)Akorabeliszoci-
ális feladatokraösszpontosítókeresztényszociálisalapozottságúmozgalomakisebb-
ségi kultúrkérdések és kultúrfeladatokmegoldásánakúj irányait katolikus alapon, a
neokatolicizmuseszmevilágáratámaszkodvakereste.19

AProhászkakörökakétpápaikörlevél,aRerum novarum ésaQuadragesimo anno
szociáletikájáratámaszkodott,emellettfontospillérevoltProhászkaottokárkrisztusi
szocializmusa.20 A mozgalom irányvonalát jól jelzi Pfeiffer miklós korabeli szervezői
tevékenysége,akinemcsakazAquinóiszentTamásszocializmusáthirdetővallásböl-
cseleti kérdések, hanema kisebbség védelmének feladatai kapcsán is előadásokat
tartott.21 Ezáltalaprohászkásokróljoggaljegyzimegkemény,hogy„azifjúkatolicizmus
eszméinkeresztülakisebbségimagyarsorsközösségszemléletérenevelikazészaki
magyarifjúságot”(kemény1940).

UgyanakkoraProhászkakörökaz1930-asévekelsőfelétőlönmagáterősenelha-
tároltaabalratolódottsarlóscsoporttól.sazAdy–móricz–szabótriászhelyettújpél-
daképeketkeresettönmagaszámára.AzújszemélyiségekközétartozottszekfűGyula,
akétvilágháborúközöttimagyartörténetíráslegfontosabbalakja,akiszéchenyiistván
ideológiáját követte a reális, önkritikával teljes nemzeti politikamentén. (semetkay
1935)AharmadikfontosszemélyiségszekfűésszéchenyimellettProhászkaottokár
püspök volt, aki a szociális szolidaritás elveinek hirdetésével vált példaértékűvé a
csehszlovákiaimagyarfiatalokkörében.Prohászkaottokárszékesfehérváripüspöka
kétvilágháborúközöttimagyarországirendszeregyikfőképviselőjekéntváltismertté.
A szociális és nemzeti igazságosság egyik fő szószólója volt. máig viták folynak a
magyarországi zsidókkal kapcsolatos véleményéről. A fiatal kisebbségi magyarság
keresztényszocialista mozgalma szociális szolidaritását hangsúlyozva az ő nevét
választottasajátmozgalmának.22 Aprohászkásokazonbannemveszikátazőzsidóel-
lenességét,ennekafolyóiratbansincssemminyoma.
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23 Programcélkitűzései,valaminttársadalmieszményénekkifejezésébenpedig„nemakorlát-
lanésszociálisterhektőlmentesmagántulajdontfogadjukel,hanemaközjóérdekébenkor-
látozottésannakalárendeltmagántulajdont”–folytatódikafentebbidézettnyilatkozat.Uo.

24 csehszlovákiában ennek ellenére is figyelemmel kísérték a mozgalom személyiségeinek
munkáját. Ezt igazoljákapozsonyi rendőrigazgatóságanyagai. Ezekből az is kiderül, hogy
néhányesetbenszükségesnekítéltéknéhányprohászkásprogramleállítását.ilyenvoltaza
pozsonyirendőrségijelentésekanyagaibanfellelhetőún.kérdőív-akció (dotázníková akcia),
mely45kérdéstfelvonultatvapróbáltrávilágítaniacsehszlovákiaimagyarságéleténekszo-
ciáliskörülményeire.Aszlovákhivatalazonbanállambiztonságiokokbólleállíttattaazakciót.
PolicajnériaditeľstvovBratislavekrajinskémuúraduvBratislave.Prohászkaottokárkörök
szövetsége.dotázníkováakcia. (1937).slovenskýnárodnýarchív (snA), FondPolicajného
riaditeľstva(Pr),87.doboz16/1.
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Amozgalom„ideológiaiharcothirdetettmindenolyantársadalmiirányzattalszem-
ben,melyezenbölcseletiiránnyalellentétesideológiaialaponhirdetiatársadalmikér-
désekmegoldását”–fogalmaztamegamozgalomrólTurczellajos(Turczel,1967,79.
p.). A prohászkások sajtóosztályának írása a Jövő című folyóirat hasábjain mindezt
azzalárnyalta,hogyaszűkértelmiségicsoporttermészetesennemvállahattamagára
aszociálpolitikaifeladatokelvégzését,selsősorbanazeszmeihátteretkívántabiztosí-
tani:„Azifjúkatolicizmusatársadalmireformmunkátközvetett,delényegesfeladatá-
nak tekinti.közvetlen feladataavilágnézetmegalapozása,ésakatolicizmus transz-
cendentáliscéljairavalóutalás.”23

AProhászkakör„katolikusalapú”szociálisreformprogramjakomolytársadalmikér-
déseket vetett fel. Ezekegyúttal szembenálltaka korabeli új eszmeáramlatokkal: a
szocializmusváltozataival,abolsevizmussal,fasizmussal,konzervativizmussaléslibe-
ralizmussal.Amozgalomvezetőiazemlítettideológiáktólkövetkezetesenelhatárolták
magukat.A társadalmi,gazdaságiéspolitikaikrízishelyzetek létrejöttétszinténezek-
nekazideológiáknakarovásáraírták,smegoldásukategyedülaneokatolikuseszme-
rendszeralapjántartottákelképzelhetőnek:„Akáranacionalistaalaponkiépültlibera-
lizmust,akáramaterialistaalaponmegkonstruáltszocializmusttesszükvizsgálattár-
gyává,közöshibáikazonnalszembetünnek.Egyikrendszer,–sőtmondhatnivilágnézet
–semöleltefelazembertmintindividuumotésazemberiségetmintkollektivitásttel-
jesmivoltábanés valójában,mert az egyéni és társadalmi igények csupánparciális
kielégítésére törekednek. […]Amintaz intellektualizmus tulhajtásaésamaterialista
világszemléletegyoldalúságaésmeddőségeválságbasodortaazegyént,úgykészítet-
tékelőkontinensünkkrízisétaszemléletbőlkinőttgazdaságiéspolitikairendszerek”–
véleményezi az új eszmeáramlatok hatásait az Új Élet katolicizmusról írott cikke.
(Pongrácz1935)

Amozgalomugyanakkorelhatárolódottmindenneműnyíltpolitizálástól,nézeteiben
azellenzékimagyarpártokhoz–elsősorbanazországoskeresztényszocialistaPárthoz
–álltközel.sbáracsoportosulásnaknemvoltakolyannyíltésélespolitikávalisössze-
függővitái,mintpéldáulabalratolódottsarlómozgalomnak,acsehszlovákhatóságok
gyakranmegfigyeltékőket.Ezzelegyüttsohasemváltakpolitikailagigazángyanússáés
veszélyessé.24
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25 Ahogyanaztmolnárimreírjaamozgalomról:„acsehszlovákiaifiatalmagyarkatolikusértel-
miségiektevékenységétakétvilágháborúközöttgyakranérteazavád–akonzervatívkörök
részérőlésmagyarországrólis–,hogyműködésiterületükönháttérbeszorula»kizárólagos
magyarnemzetigondolat«.valóbanténykéntrögzíthetőazamegállapítás,hogyafelvidéki
magyarkeresztényifjúságimozgalmaknyománszületettegyesületekösszejövetelei,lelkigya-
korlatai,táborozásai,kongresszusaiszélesebbtársadalmilátószögetképviseltek,mintamek-
korát»amagyarnemzetigondolatkizárólagosságának«képviselőielegendőnektartottak.Az
aktuális társadalmi, szociális,politikai, világnézeti vitákmellett tevékenységüketgyakorlati
iránybaiskiterjesztették.”(molnár1998,222.p.)

26 „Asarlókifelémagyarnemzetialaponáll,deteljesenopportunistapolitikátkövet,holottaz
elmúlt10évtapasztalatamegmutatta,hogyakormánytól,deáltalábanazegészcsehszlovák
nemzettőlsemmitnemlehetkicsikarni.Asarlótervszerűenbomlasztjaazittenimagyarsá-
got,amibenakormánytámogatásátélvezi.Errőlugyantagjai jórészenemtud.Afőirányító
kessler-BaloghEdgár.céljaikatügyesenleplezikhangzatosjelszavakkal.szívesenhivatkoz-
nakpld.szekfűre,bárelveitegyáltalábannemkövetik.Haelszóljákmagukat,vagyhakistár-
saságbanvannak,szélsőkommunistákésmagyarországellenesek.Hogyeszméikközöttvan
sokértékesis,hogybizonyoséletethoztakazittenidiákéletbe,tagadhatatlan,deugyanannyi
kártisokoztakéseszméikkeresztülvitelétamagukszélsőbaloldaliszellemükbenvalósíta-
nákmeg.vagyisaparasztságotszinténaszocializmusill.kommunizmusbavezetnék.”Erről
bővebbenl.Asarlónevűradikálisdiákegyesületismertetéseapozsonyimagyarkonzulátus-
tól a magyar külügyminisztériumnak. magyar nemzeti levéltár országos levéltára
külügyminisztérium.Politikaiiratok.1930-7/44.207/pol.

27„vyššieuvedenýsväz,sídlomktoréhopodľastanovschválenýchmin.vnútrajePraha,sústre-
dujevsebe6miestných[...]spolkov,ktoréjestvujúnazákladevlastných,príslušnýmiúradmi
schválenýchstanov.sú to »kruhottokáraProhászku«sosídlomvPrahe,Brne,Bratislave,
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megkellazonban jegyezni,hogymindmagyarországrészéről,mindakonzervatív
körökből is érte őket kritika.25 Ennek ellenére magyaország „szkepticizmusa” nem
hasonlíthatóasarlóirányábanmegfogalmazottelutasítással.26

4.AProhászkakörökbelsőműködése:szerveződésikeretek,országos
éshelyiirányítás

4.1.Acsoportszerveződésénekáltalánoskeretei

AzelsőProhászkakör1930-banPrágábanjöttlétreafentiekbenmáremlítettPfeiffer
miklósközreműködésével.AzÚj Élet c.lapmunkabeszámolóibólésleírásaibólkiderül,
hogynemsokkalaprágaicsoportmegalakulásaután,1932-benmártöbbszlovákiai
településenrendszeresmunkafolytaprohászkásokkörében:„AprágaiProhászkakör
tagjai jelenlegPrágánkívülérsekújvárott,losoncon,komárombanéskassántartóz-
kodnaknagyobbszámban.mindazötvárosbantehátszeptembertőlkezdverendsze-
resmunkafolyik.”(Hegyessy1932)Ezalapjánelmondhatjuk,hogyacsoportszervező-
désegyorsütembenhaladtaz1930-asévekelején.Ezzelegyüttaz1937-espozsonyi
rendőr-igazgatóságijelentésekalapjánazegyesülethelyialakulataiaprágaicsoporton
kívül hivatalosan csupán öt helyen működtek: Pozsonyban, losoncon, Brünnben,
érsekújvárott,valamintkomáromban.27
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komárne, lučence, nové zámky.” Policajné riaditeľstvo v Bratislave krajinskému úradu v
Bratislave. Prohászka ottokár körök szövetsége. dotázníková akcia. (1937).slovenský
národnýarchív(snA),FondPolicajnéhoriaditeľstva(Pr),87.doboz16/1.Azemlítetttelepü-
lésekenkívülamozgalomműködésénekfontoshelyszínevoltazÚj Élet c.lapszerkesztősé-
génekaközpontja,kassa,valamintrozsnyóésrimaszombat.(molnár1998,219.p.)

28mozgalmaink.Új Élet, 1932/4.sz.147–148.p.
29 czvanklászló:Amaifőiskolásésazösszefüggővilágnézetszükségessége.Új Élet, 1932,11.

sz.440.p.Ezaszámazonbannemfeltétlenülegyezettazaktívtagokszámával.Aprágaipro-
hászkások1935.éviközgyűlésbeszámolójaszerintagyűléseketcsupánatagok60száza-
lékalátogatta.kovácsE.kult.ref.:AprágaiProhászkakörközgyűlése.Új Élet, 1935,11.sz.
586.p.

30molnár 1998, 222. p. vö: magyar katolikus lexikon. http://lexikon.katolikus.hu/P/Proh
%c3%A1szka%20k%c3%B6r%c3%B6k.html(2014.12.10.)

31 „Členoviamôžubyťčlenmi:riadnými,-podporovacími,-čestnýmiazakladajúcími.”sTAnovy.
slovenskýnárodnýarchív(snA),FondPolicajnéhoriaditeľstva(Pr),87.doboz16/1

32 „PredzaklúčenímFoldešvménespolkuponúkollujzaEsterházyovejčestnéčlenstvo,čobolo
veľkýmpotleskomprítomnýchprijatéasamalujzaEsterházyovásakrátkymprejavompoďa-
koval za udelenie jej čestného členstva.”Hlásenie (kruhottokára Proházku9. 11. 1940.
voľnéshromaždenie)slovenskýnárodnýarchív(snA),FondPolicajnéhoriaditeľstva(Pr),87.
doboz16/1.Esterházylujzárólbővebbenl.sinkó1991.vö.Esterházy2014,czékus2011.

33 salkaházisárakétvilágháborúközöttiszerepérőlcsehszlovákiábanl.Bajcsi2014b.
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A helyi szervezetek korántsem folytattak egyforma tevékenységet.mind létszám-
ban, mind szerveződésük módját és munkájukat tekintve eltértek egymástól.28
Amellett,hogylegfontosabbfeladatuknakszintemindenüttavallásfilozófiaikérdések-
rőlésamagyarkisebbségaktuálisproblémáirólértekezőelőadásokattekinteték,gya-
korlati,szociálistevékenységetisfolytatattak,munkájukatpedigsokszempontbólmeg-
határoztákahelyiviszonyok.

AProhászkakörökbendolgozó fiatalok lélekszáma1932-benmegközelítőlegkb.
250fővolt.29 Ezaszám1938-ramindenvalószínűségszerinttovábbnövekedett,egyes
forrásokkb.500főbenhatározzákmegekkoraprohászkásokszámát.30 Ennekellené-
rekikellhangsúlyozni,hogyegyközponti,kb.50fősélgárdairányítottaaktívanacso-
portot.Azirányítókésavezetőszemélyiségekfeltérképezéséttovábbbonyolítja,hogy
nemcsakállandótagoktartoztakacsoporthoz.Amozgalmonbelülugyanisarendes
tagokmelletttámogató,tiszteletbeliésalapítótagokishelyetkaptak.31 közéjüktarto-
zottpéldáulEsterházylujza,EsterházyJánostestvére,akit1940-bentiszteletbelitaggá
nevezettkiapozsonyicsoport.32 Amozgalomelőadóiközöttezenkívülgyakranolyan
személyek is szerepet kaptak, akik közvetlenül ugyan nem tartoztak a prohászkás
tagokközé,devalamilyenmódonmégisbekapcsolódtakamozgalommunkájába.ilyen
voltpéldáulakatolikusmozgalomelőadójakéntműködősalkaházisárais,akitkésőbb
anyilasokkivégeztekés vértanúhalálthalt.33 salkaházisáraEsterházylujzamellett
fontos közéleti szerepet töltött be a csehszlovákiai nőmozgalmak szervezésében is.
1931-tőlszerkesztetteaKatholikus Nő c. lapot,melycsehszlovákiaegyetlenmagyar
nyelvűnőmozgalmilapjavoltazidőben.sáránaktehátakatolikusleányifjúságszerve-
zésébeniskomolyszerepevolt(schalkház1932,114–116p.).
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34 czvanklászló1912-benszületettlosoncon.Tanárként,majdkultúraszervezőkénttevékeny-
kedett.AprágaikárolyEgyetemmatematikaszakánfolyatattatanulmányait,majdaz1930-
asévekelejénaProhászkaottokárkörökszövetségénekvezetője lett.Akésőbbiekbena
beregszászigimnáziummatematikatanáravolt,majdazelsőbécsidöntésutánBudapesten
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium munkatársa. 1950-től több helyen is tanított
magyarországon.Az1980-asévekbenrésztvettarákócziszövetségmegalakításában,mely-
nek1989-tőlalelnökeisvolt.(szlovákiaimagyarAdatbank.A[cseh]szlovákiaimagyaroklexi-
konacsehszlovákiamegalakulásától napjainkig. http://adatbank.sk/lexikon/czvank-laszlo-
gondocs/[2014.12.10.])

35 A szlovenszkóimagyar kulturális Egyesület a két világháború között, valamint amásodik
világháború idején működő országos magyar kulturális és közművelődési szervezet
csehszlovákiában(szlovenszkón).Akultúrreferátustpasztalataialapjánhoztáklétre1925-
ben.Elsősorbanamagyarnépiésmagasabbkultúraterjesztésévelfoglalkozott,aszlovákiai
magyarlakosságnemeztiöntudatánakmegerősítésecéljából.színielőadásokat,felolvasóes-
teket,valamintkulturálisakciókatszervezettmindhelyi,mindországosszinten.(szlovákiai
magyarAdatbank.A[cseh]szlovákiaimagyaroklexikonacsehszlovákiamegalakulásátólnap-
jainkig.http://adatbank.sk/lexikon/szlovenszkoi-magyar-kulturegyesulet/[2014.12.10.])A
szlovenszkóikatolikusifjúságiEgyesület1933-banszerveződöttfelekezetiifjúságiszervezet.
Aszervezetnekkülönmagyartagozataisműködött.Elsődlegescéljaafalusilakosságerköl-
csiésszociálisfelemelésébenvolt.AProhászkakörökkelegyüttrésztvállaltanyárimunkás-
táborokmegszervezésében.(szlovákiaimagyarAdatbank.A[cseh]szlovákiaimagyaroklexi-
kona csehszlovákia megalakulásától napjainkig. http://adatbank.sk/lexikon/szlovenszkoi-
katolikus-ifjusagi-egyesulet/[2014.12.10.])

70 Bajcsi Ildikó

4.2.Amozgalomirányítása:országoséshelyivezetőség

AProhászkakörökhelyicsoportjaitamozgalomországosvezetősége fogtaössze.A
mozgalomszervezésénekemblematikusvezetőikörébőla„rendes”tagokonkívülmin-
denekelőttérdemeskiemelniafentiekbenmáremlítettPfeiffermiklóskassaikanono-
kot,akinemcsakakezdetilépéseknéljelentettsegítségetafiataloknak,devalamennyi
prohászkásszervezetmunkájábanrésztvállaltaszervezőifeladatokellátásában,filo-
zófiaielőadásokmegtartásábanéskülönböző lelkigyakorlatokmegszervezésében.ő
tekinthetőtehátafiatalok„mentorának”vagyszellemivezetőjének.AProhászkakörök
országos vezetése, a központi irányítás elsősorban Prágához kötődött. Az országos
vezetőségenbelültöbbévrebeiktatottelnökökirányítottákamunkát.

Azországoselnökökegyúttalemblematikusszemélyiségeivoltakamozgalomnak,
akikáltalábanegyszerretöbbvezetőfunkciótbetöltöttek. ilyenvoltazegyesületelső
országosvezetője,afentiekbenmáremlítettrádyElemér,aki1935-ig–magyországra
való távozásáig–azÚj Élet c. lap főszerkesztőjeként tevékenykedett.czvanklászló
szinténamozgalomoszlopostagjánakszámított.Alosonciszármazásútanár1934-től
töltöttebeProhászkakörökországoselnökitisztségét.34 Ezenkívülmáskultúraszerve-
zőtevékenységetisellátott:aszlovenszkóimagyarkultúregyesület(szmkE),valamint
aszlovenszkóikatolikusifjúságiEgyesület(szkiE)munkájábaisbekapcsolódott.35 Az
elnökiésazalelnökitisztségmellettazországosvezetésenbelülugyanakkorcentrális
funkciónak számított még a kultúrrefferensi poszt, melyet 1935-ben például vájlok
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36 vájlok sándor 1913-ban született deákiban. kritikusként, majd művelődéstörténészként
működött. komáromban érettségizett, Pozsonyban végezte szlavisztikai tanulmányait.
később Prágában a Politikai és szabad Tudományok Főiskoláján szerzett oklevelet. A két
világháborúközötticsehszlovákiaimagyar irodalomegyik legfontosabbkritikusávánőtteki
magát.későbbtanárkénttevékenykedett,1939–40közöttkassánaszlovákgimnáziumban
tanított.1940–1948közöttabudapestiminiszterelnökihivatalban,valamintakülügyminisz-
tériumban dolgozott. 1946-ban részt vett a párizsi magyar békedelegáció munkájában.
(szlovákiaimagyarAdatbank.A[cseh]szlovákiaimagyaroklexikonacsehszlovákiamegalaku-
lásátólnapjainkig.http://adatbank.sk/lexikon/vajlok-sandor/[2014.12.10.])

37 Acsehszlovákiaimagyarirodalommalkapcsolatoskorabeliírásaipl.:vájlok1937,227–32.
p.,vájlok1939,176–180.p.

38 sz.n.:AProhászka-körökharmadikországoskongresszusa.Új Élet, 1934.7.sz.423.p.
39 Alosoncicsoportegyikfőszervezőjénekszámítóczvanklászló,alosoncikongresszusfelada-

tairólbeszédébenértekezett.Ezekközöttazaktuálisideológiaikérdésekmellett,melyeka
valláserkölcsialapokatnélkülözőnacionalizmusésaliberalizmusellenébenegyértelműena
már Prohászka püspök által is hirdetett,megújult katolikus ideológiát emelte ki. Ez egyet
jelentanemzetekmegértésévelésa testvériösszefogássaladuna-medencében.Akong-
resszusokatösszehasonlítvaúgyértékelte,hogyazérsekújváriraktaleavilágnézetialapo-
kat, a gyakorlati feladatok kijelölésében pedig a losoncinak volt meghatározó szerepe.
czvanklászló:Elnökimegnyitóbeszéd.Új Élet, 1935.9–10.sz.440.,440–443.p.

40 „A kongresszus ezidáig a legnagyobbnak mondható. komoly erőt kezd el képviselni a
Prohászkakör.Azelőrehaladásbanfontosjelentőségevanamozgalomáltalkifejtettgyakor-
lati munkának.Több fontos előadás zajlik. Az előadók között van Pfeiffer miklós, Pfeiffer
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sándor művelődéstörénész látott el.36 vájlok egyébként a két világháború közötti
csehszlovákiaiirodalomegyiklegfontosabbkritikusakéntműködött.37

Aközpontikérdéseketacsoportéventemegrendezésrekerülőországoskongresz-
szusánvitattameg,aholegyúttalsorkerültazújközpontivezetőségmegválasztására.
Ezekenarendezvényekenösszegeztékahelyicsoportokmunkáját,valamintegyeztet-
tekaközpontivezetőséggelakörtovábbifeladatairól.Atöbbnaposratervezettorszá-
goskongresszusokatnyáron,általábanvalamelyikhelyicsoportosulástelepüléséntar-
tották. így került sor első ésmásodik alkalommal a kongresszus érsekújvárott való
megrendezésére.Aharmadikalkalommalkomárombaszerveztékakongresszust. 38 A
csoport bővülésére utal, hogy a két, nyugati régióban szervezett kongresszus után
1935-benmárlosonconkerültsoracsoportnegyedikkongresszusára.39 Amozgalom
1937-ben vihnyefürdőn tartotta meg legfontosabb kongresszusát; ez egyúttal a
Prohászkakörök„reneszánszát”isjelentette,amiösszefüggöttakisebbségifeladatok
újrafogalmazásával.mindezakongresszustémáinaksokszínűségébenismegmutatko-
zott.40 Jólérzékeltetiatalálkozókjelentőségét,egyúttalpedigakisebbségifeladatválla-
láslényegétazifjúságimozgaloméletébenGöndöcs(czvank)lászlóvisszaemlékezé-
sében:„Ezekakongresszusokazértvoltakfontosak,mertittkialakultazegyetemihall-
gatóságban és a fiatal értelmiségben egyfajta hivatástudat, felelősségtudat, hogy
nekünk a felvidékimagyarságért kell dolgozni. Tehát nem elég az, hogymi tanárok
leszünk, nem elég az, hogy mi papok leszünk, nem elég az, hogy tanítók leszünk,
hanemtanáraileszünkegyvárosmagyargimnáziumának,tanítóileszünkegyfalunak.
Ez egyfajta elkötelezettséget jelentett, tehát feladatot, hivatástudatot”41 – emlékezik
visszaGöndöcs(czvank)lászlóavelekészültinterjúban.
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lászló,későbbEsterházylujzais.Atémákamellett,hogyakatolicizmushelyzetérőlértekez-
nek,olyanaktuáliskérdésekrőlzajlanak,mintabajbanlévőállamok,abolsevizmusésafaji
materializmusnémetországban.EzenkívülmégfontossinkóFerencelőadása,melyapro-
hászkásegyéniségfejlődésérőlértekezik.”sz.n.:AProhászkakörökhatodikkongresszusa.
Új Élet,1937.8.sz.339–345.p.vö.Prekladzčasopisu„Híradó“zodňa22.augusta1935,
číslo190., článkusnadpisom„lučeneckýkongresProhászkovýchkruhov zapodieval sas
hospodárskymi, kultúrnymi a spoločenskými otázkami maďarskej menšiny v
Československu“. slovenský národný archív (snA), Fond Policajného riaditeľstva (Pr), 87.
doboz16/1.

41 Gyurcsík2001.
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Aközpontivezetőségenkívülahelyicsoportokisrendelkezteksajátvezetéssel.Az
alapító tagokközéelsősorbanazokaPrágáhozkapcsolódófiataloktartoztak,akika
továbbiakbansaját településeiken is létrehoztákahelyiszervezeteket. ígyelőfordult,
hogyaközpontivezetőségésahelyicsoportoktagjaigyakranugyanazonszemélyisé-
gekközülkerültekki.Ahelyicsoportokvezetőségénbelülugyanakkorévenkénttörtén-
tek a választások. Az elnöki funkció mellett alelnököt, kultúrreferenst, pénztárost,
könyvtárostésjegyzőtisválasztottakacsoportok.Avezetőségtagjainagyongyakran
csupánfunkcióikbanváltottákegymástaválasztásokalkalmával.Azelnökökpéldául
általábanazelőzőévalelnökeiközülkerültekki.ígyavezetőségetegystabilnakmond-
hatóésaközpontivezetésselszorosanösszefonódóélgárdairányította.

5.Alegjelentősebbhelyicsoportosulások:PrágaésPozsony

5.1.Prága–alegaktívabbProhászkakör

1930-ban,PrágábanalakultmegaProhászkaottokárkörökszövetségénekelsőhelyi
köre.Aszerveződésalegsokoldalúbbcsoportkéntfunkcionált,ésahelyialakulatokközül
alegnagyobbaktivitássalműködött.Acsoportsikerénekazegyiklegfőbbmeghatározóját
azoknakazemblematikusszemélyiségeknekajelenlétebiztosította,mintamilyenafen-
tiekbenmáremlítettésaközpontivezetőségkörébenisszerepetvállalóczvanklászló
volt.AprágaikörmunkájárólelsősorbanazÚj Élet c.folyóiratbeszámolójábólértesülhe-
tünk,melymáraz1932.évbenfelhívtaafigyelmetacsoportbelsőműködésénekpozití-
vumaira:„Akör15taggyűlést(vitaestet)tartott,segyemlékünnepélyt.Azideológiaimun-
kánkívülpraktikustérenisműködöttakör.Aperiféria-látogatóakciórólmáshelyenemlé-
keztünkmeg.szépsikereketért el a liturgikusmozgalom is. Akörkönyvátáraamult
évben kétszeresére gyarapodott. Az egyesületi élet fellendítése nagyrészben czvank
lászlóérdeme[…].”42 Az idézetaprágaikörsokszínűségekapcsánarról isszámotad,
hogyamozgalomelméleti-ideológiaitevékenysége–pl.különféleelőadásokszervezése
–szociálismunkávaltársult.ilyengyakorlatielfoglaltságotjelentettaprágaimagyarmun-
káscsaládoksegélyezéseazún.„periféria-akción”belül.

Akésőbbiekfolyamánfolytatódottacsoportsokoldalúésnagyonaktívtevékenysé-
ge(1934).Eztazonbangyakranbonyolítottákazokaproblémák,melyekafőiskolások
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43 Elsősorbanazokatazelőadásokatérdemeskiemelni,melyeketzsilinszkykázmérfilozófiai
témában,valamintdr.FuchsAlfrédacsehkatolikuséletrőltartotts.P.:AprágaiProhászka
körfebruárhavimunkája.Új Élet,1934.iii.évf.3.sz.183.p.

44 s.P.:Prágaimunka.Új Élet,1934.5.sz.299.p.
45kovácsE.kult.ref.:AprágaiProhászkakörközgyűlése.Új Élet, 1935.11.sz.586.p.
46 Ezzelkapcsolatbanl.AndráskárolyvagyJanicskálmánpályakezdőéveit.(Fónod1994.)
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megszervezésekörüljelentkeztek.ígyaszemeszterkezdésnehézségeiahelyiszerve-
zetekmunkájátisgyakranmegnehezítették.Ezsokszoraprágaicsoportaktivitásárais
kihatott,melyetazonbanaztánkésőbbbőségesprogramsorozattalpótoltaszervezet.43

Ahelyiviszonyokhozkötődőmunkamellettazegyescsoportoktevékenységételső-
sorbanazaktuálistársadalmiproblémákkalösszefüggő,gyakranegyházitartalommal
összekapcsoltprezentációkésvitákadták.Azelőadásoktémáielsősorbanavallásos-
ságbanvalómegerősödéstszolgálták,másrésztaszociálisvonalatsegítettékelő.Eza
prágaicsoportesetébenisszámosesetbenígyalakult.Acsoport1934-esmunkabe-
számolójapéldáulkiemelte,hogy„amunkaegyrésztanagyböjt,másrésztProhászka
ottokárhalálánakhétévesévfordulójakörülzajlott.Pfeiffermiklósnagyböjtilelkigyakor-
latán számos prágai tag részt vett. Ezen kívül a március 10-ei Prohászka-ünnepély
alkalmából Pfeiffer miklós, schleicher imre, czvank lászló, mécs lászló és sinkó
Ferencszerepeltek.mindnyájankiemeltékapüspöknagyságát.”44 Az idézetegyúttal
arraisrámutat,hogyaprágaicsoportmunkájábannemcsakaszűkértelembenvett
állandótagok–pl.czvanklászlóvagysinkóFerenc–vettekrészt,hanemamozga-
lomhozkapcsolódómásfontosszemélyiségek(pl.mécslászlóvagyPfeiffermiklós)is.

Azegyesülettevékenysége,ahogyaztmárfentebbjeleztük,nemmerültkielőadá-
sokszervezésében.Azegyesszakosztályok(akciós,orvosi,pedagógiaiéssajtó-)meg-
alakulásapéldáulazújgenerációkinevelésében is fontosszerepet játszott.Aprágai
Prohászkakörnekugyaniskiemeltfeladatavoltazutánpótlás–egyfiatalértelmiségi
élgárda–kinevelése.Ezttámasztjaaláakövetkezőidézetis,melyacsoportmotiváci-
ójárólszólaz1935.évioktóberiprohászkásközgyűlésalapján:„Akörbelsőmunkájá-
nakazvoltacélja,hogyélcsapatotképezzenkiakisebbségimagyarságértfolyómun-
kához,továbbáhogyjóutánpótlásrólgondoskodjonaprágaiPk.részére.”45 Ezadiplo-
más magyarok küldtetéstudatára utaló mondatban foglaltak teljesítése persze sok
nehézségbe ütközött, s főleg az 1938-ig hátramaradt időben kevés realitása volt
annak,hogyamunkahelyetkeresőfiatalokahelyiközegbenazonnalélcsapatotalkot-
hattakvolna.46

Aközgyűlésösszesítőbeszámolójaamunkafellendülésére,ezzelegyüttaprohász-
kásoktevékenységének„csúcsidőszakára”utal.Eztagyűlésenrésztvevőprohászkás
tagokmagasszámaegyarántjelzi.Abeszámolóalapjánugyanisazemlítettgyűlésen
összesen42prohászkástagvettrészt.Aprágaiköraktivitását,valamintaProhászka
körökegyresokoldalúbbtevékenységétjelzi,hogyacsoporttagjaigyakrantársszerve-
zőkéntisszerepetvállaltakmáskatolikusrendezvényeken.Példakéntemlíthetőajúni-
usikatolikusnagygyűlésenvalórészvételük,aholarendezvény„magyarrészét”aprá-
gai Prohászka kör szervezte. Hasonlóképp részt vállaltak a júliusi katolikus ifjúsági
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47 Atörténelmijelentőségűprágaikatolikuskongresszuselsősorbanacsehkatolikusokünnepe
volt,derésztvettrajtacsehszlovákiaösszesnemzetisége.Azeseményaacsehszlovákállam
ésavatikándiplomáciaiviszonyánakrendeződéseutánünnepikeretülszolgált.Esterházy
lujzaésPfeiffermiklósiselőadásttartott:„Akongresszusmagyarrészénekmegrendezése
és előkészítése elsősorban dr. Pfeiffer miklós kanonok érdeme, aki a magyar előkészítő
bizottságfőtitkáravolt.[…]AprágairendezésnagyésfárasztómunkájátaPrágaiProhászka
körtagjaivállaltákmagukraésezenfeladatotelsőranguanmegisoldották.nekikköszönhe-
tő,hogyarendezésbennemvoltsemmifennakadásésaPrágábafeljöttmagyarokakong-
resszusinapokalattnemvoltakmagukrahagyatva.”Augur:Aprágaikatolikuskongresszus.
Új Élet, 1935.7–8.sz.339–343.p.

48 Többismertprohászkástagváltottaegymástavezetőipozícióban,köztükolyanegyéniségek,
akiknemcsakazÚj Életbenpublikáltak,deaközpontivezetőségkörébenisaktívakvoltak,
és szerepük a későbbiekben is jelentős volt. ilyen volt például vájlok sándor és Janics
kálmán.vájloksándorszemélyiségéről,polotikaiésideológiainézeteirőlaProhászkakörök
ún.„kérdőív-akciójához(dotázníkováakcia)”kapcsolódó,arendőrigazgatóságáltalkészített
jelentésekből értesülhetünk. „Alexander vájlok poslucháč filosofie, nar. 13. nov. 1913 v
diakovciachokressaľa,tamtiežprislušnýsynlukáčaamargityrodsadzovej,slob.r.k.bytom
vBratislave,Palisady22[...]menovanýjenárodnostimaďarskej,vsúkromnomživoterozp-
rávamaďarsky,štátnyjazykovláda,nijaksanevyhíbasosvojímispoluštudentmihovoriťslo-
vensky,nakoľkojealevychovanývmaďarskomprostredívsúkromnomživoteväčšinouhovo-
rípomaďarsky!Politickyaniverejnečinnýneni,politickéhoživotanesúčastňujeanikžiadnej
politickejstranasympatienepr[...].dožiadnejspoločnostinechodi,anižiadnýchdôverných
[…]telovnemá,alevenujesacelkomštúdiam.spôsobjehojevšeobecne[...]zasamotársky.
Je tichej a skromnejpovahya vo svojomokolí teší sadobrej povesti. Šetrenímsanezistil
dôvod,prektorýbysamohloajjehospoľahlivostipochybovat.”Hlásenie.slovenskýnárodný
archív(snA),FondPolicajnéhoriaditeľstva(Pr),87.doboz16/1.Janicskálmánvágkirályfán
született1912-ben.Történészként,orvoskéntéspolitikuskéntisműködött.miután1931-ben
a pozsonyimagyar gimnáziumban érettségizett, orvosi diplomát szerzett 1937-ben. Előbb
(1937–1942)közöttTrencsénben,majdJolsvánmagánorvosvolt.1979-benA hontalanság
évei c.könyvéneksvájcimegjelentetésemiattkitiltottákarozsnyói járásból.1989utána
magyarkereszténydemokratamozgalomegyik alapítójaként,majd tiszteletbeli elnökeként
tevékenykedett. (szlovákiai magyar Adatbank. A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona
csehszlovákia megalakulásától napjainkig. http://adatbank.sk/lexikon/janics-kalman/
[2014.12.10.])
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munkástábormegszervezésében, valamintakatolikuskonferencián is társszervező-
kéntléptekfel.47

5.2.Apozsonyikör–aleghosszabbideigműködőszlovákiaicsoport

1932-ben,aprágaicsoportmegalakulásautánlétrejöttapozsonyiProhászkakör,mely
aztán,az1938-asvisszacsatolásutánazegyetlenprohászkáscsapatkéntműködött
továbbszlovákiában.Ahelyimozgalomtevékenységébeésszemélyiösszetételébeaz
Új Élet c. folyóiratonkívülapozsonyi rendőrigazgatóságianyagoknyújtanakbetekin-
tést,melyekavezetőkszemélyérőlisinformációvalszolgálnak.48

Aprágaikörhözhasonlóanapozsonyicsoportmunkájátavezetőkaktivitásahatá-
roztameg.Azegyiklegfontosabbbpozsonyiprohászkásszemélyiségakorábbansarlós-
kéntműködődiósikornélvolt:„Avezetéstdiósikornélbölcsészettanhallgatólátjael
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49Uo.
50 ifj.AixingerlászlóapozsonyimagyarFőiskolásokcserkészcsapatánakvezetőjekéntműkö-

dött.ATábortűz címűifjúságilapmunkatársavolt.1939-ben,miutánszlovákiábanmaradt,
megalakította a szlovákiai magyar cserkészszövetséget, melynek ő lett a vezetője.
(Példaképeink. szlovenszkóimagyar cserkészvezetők. http://webcache.googleusercontent.
com/search?q=cache:uvlue7fn3iyJ:www.udvardicserkesz.sk/cserkesztori/11_szlovensz-
koi_magyar_cserkeszvezetok.rtf+&cd=3&hl=hu&ct=clnk&gl=sk[2015.07.16.])

51 1934. októberében választott funkcionáriusok listája. Hlásenie. slovenský národný archív
(snA),FondPolicajnéhoriaditeľstva(Pr),87.doboz16/1. 

52riadne voľné zhromaždenie spolku: Prohászka ottokár kör na školský rok 1935/36.
slovenskýnárodnýarchív(snA),FondPolicajnéhoriaditeľstva(Pr),87.doboz16/1.

53 „Tajomníkpodalzprávuočinnostispolkuvminulomroku,(…)ktorejbolyuporiadanépred-
náškyosociálnejotázke,okatolickomsvetovomnázore,oukolekatolickejmaďarskejmlá-
deže. rečníci boli dr. mikulás Pfeiffer, kanoník v košiciach, pater karol Hidvéghy s. J. v
Bratislave,dr.JanBothlekárvBratislaveakornéldiósi.JánÖlvedyaladislavPfeifferuniv.
posl.” správa (hlásenie) o riadnej voľnej zhromaždenia spolku kruh Procházku ottokára.
slovenskýnárodnýarchív(snA),FondPolicajnéhoriaditeľstva(Pr),87.doboz16/1.1933-
Ölvedy Ján právnik „prednášal Ján Ölvedi, právnik na predmet »Amarxista termelés«. na
tentodebatnývečierokbolipovolaníajslov.katol.študentzospolku»Ústredieslov.katol.štu-
dentstva«avšaktítosanedostavili.slovenskýnárodnýarchív(snA),FondPolicajnéhoriadi-
teľstva(Pr),87.doboz16/1.(ikvay)Pfeifferlászló1911-benszületettBudapesten.Pfeiffer
miklóskanonokunokaöccsevolt.miutánakomáromibencésgimnáziumbanérettségizett,a
teológiai tanulmányait svájcban végezte. csehszlovákiában részt vett a Prohászka körök
munkájában, amelyen belül a pozsonyi csoporthoz tartozott. később misérden és
komáromban működött káplánként. 1939-ben Budapesten a katolikus ifjúmunkások
országosEgyedületéneka lelkivezetője lett.résztvettzsidókrejtegetsésében.Többalka-
lommal börtönbüntetésre ítélték magyarországon a kommunista időszakban. 1969-ben
Fribourgbautazottnagybátyjához.(magyarkatolikuslexikon..12.10.])életérőlbővebbenl.
Hollay1991.
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ésazőagilitásánakésmunkakedvénekköszönhetiazegyesületazt,hogymamárszép
számútagjelenlétébentarthatjakéthetenkéntnagyérdeklődésselvártéshosszúvitát
eredményezőgyűléseit.”49 Továbbifontosszemélyiségnekszámítottpéldáulifj.Aixinger
lászló,akivalószínűlegakeresztényszocialistapolitikuskéntműködőidősebbAixinger
lászlófiavolt.50 kikellmégemelniafentiekbenmáremlítettvájloksándorművelődés-
törénésztis,akiszinténelnökipozícióttöltöttbeakörben.51 EzenkívülJanicskálmán,
aki az 1980-as években svájcbanmegjelentetett úttörőmunkájával,A hontalanság
évei c. könyvével amai szlovákiaimagyar köztudatban is jelen lévő személyisége a
Prohászkaköröknek,szinténapozsonyicsoportfontosvezetőszemélyiségénekszámí-
tott.52 Azemlítettvezetőkönkívülolyanfontoskarakterekvettekmégrésztapozsonyi
csoportmunkájában,mintsinkóFerenc,ÖlvediJánosvagyPfeifferlászló.53

mintmindencsapatnak,úgyapozsonyiProhászkakörnekisvoltakhelyisajátossá-
gai.Acsoportkezdetimunkájátakorabelimunkabeszámlókalapjánpéldáulazegye-
temhezkötődőpozsonyihallgatókpasszivitásanehezítettemeg:„múltévdecemberé-
benmegindultapozsonyiProhászkakörmunkája is.Azonbannagynehészségekkel
kellett megküzdenie, míg eljutott odáig, hogy rendes, aktív munkát tud kifejteni. A
pozsonyi – szóval nem vidékről jövő – egyetemi hallgatók teljes nemtőrödömséget
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54majorJózsef:mozgalmaink.Pozsony.Új Élet, 1932.11.sz.448.p.
55 Takácsistván:BeszámolóapozsonyiP.k.ideimunkájából. Új Élet,1935.2–3.sz.176.p.
56mindezarrautal,hogyasarlósokmellettaProhászkakörtagjaiisközreműködtekapozsonyi

egyetemmagyartanszékénekalétrehozásában.Uo.176.p.
57 rajtakívüldombrovskyJánosésschleicherPálvoltakjelenalosoncicsoportkoraivezetősé-

gében.1933-banlosonconismegalakultaProhászakör,errőltudósítottadéliHírlap1933.
szept.21-eiszáma. Prekladzčasopisu»déliHírlap« zodňa21.septembra1933,číslo12,
slovenskýnárodnýarchív(snA),FondPolicajnéhoriaditeľstva(Pr),87.doboz16/1.Barna
B.:AlosonciProhászkakörmunkája.Új Élet, 1934.8.sz.499.p.

58 schleicher:losonc.mozgalmaink.Új Élet, 1932.4.sz.148.p.

76 Bajcsi Ildikó

mutattak az egyesülettel szemben. Egyelőre a kör működésének tengelye a belső
munka,kifelésáltalábananyilvánosságelőttakörmégkevesetszerepel.”54

Apozsonyicsoporttevékenységénekakezdetinehézségeiutánfejlődésnekindult.
AzÚj Élet 1935-ösbeszámolójaalapjánacsoportmáraktív,külsőmunkát fejtettki
Pozsonyban: „ApozsonyiP.k. ideimunkája fokozottaktivitás jegyében indultmeg.A
munkaprogramfőirányvonalaaköraktívbekapcsolásavoltapozsonyimagyarkat.tár-
sadalomba és a magyar kat. egyesületekkel való együttműködés.”55 A pozsonyi
Prohászkakörfejlődéséreutalapozsonyiegyetemmagyartanszékéneklétrehozásá-
ban tanúsított közreműködés: „A pozsonyi egyetem magyar tanszékének betöltése
körülapozsonyiP.k.tagjaijelentékenyenközreműködtekésnagyérdemükvanabban,
hogyapozsonyiegyetemenamagyartanszékmegvalósult.[…]Azeddigvégzettmunka
bizonyítékát adja, hogy a pozsonyi P.k. aktív részt vesz a kat. építőmunkábanés a
pozsonyikat.magyartársadalomegyiklegjelentősebbéslegszorgalmasabbépítőmű-
helyévéküzdöttefelmagát.”56

6.Akisebbprohászkásköröktevékenysége

6.1.losonc–aközépiskolásokProhászkaköre

A következő fontos helyi csoport a hivatalosan 1933 szeptemberében megalakult
losonciProhászkakörvolt.Ennekamegalapítóiközéelsősorbanolyanlosonciszárma-
zásúfőiskolásoktartoztak,mintakorábbiakbanmáremlítettczvanklászló.57 Alosonci
csoportotakorabelibeszámolókmárannakmegalakulásátkövetőenerőscsapatként
jelenítikmeg.AzÚj Élet beszámolóiszerintaprohászkásokmár1932-benmeghatáro-
zóéskiterjedttevékenységetfolytattakavárosban:„Akörnekma25tagjavan.minden
vasárnapmegtartjaösszejöveteleit,aholamaiaktuálisproblémákattárgyaljameg.[…
]nagysulythelyezaköraszociálisténymegismerésre(nyomortanyáklátogatása,segé-
lyakciókstb.).[…]Ajanuár3-ánmegalakítottlosonci»róm.kat.ifjúságikör«tagjainak
60%-átakörtoborozta.8fiukétizbentettlátogatástlosoncnyomortanyáin.[…]Akör
nagybankészülaPr.környárivándorlásaira,hogylátóköre,szociálisismereteimindin-
kábbszélesbedjenek.”58

Alosoncikörnekisvoltaksajátoshelyicéljai,melyekközülazegyiklegfontosabba
középiskolás ifjúság megszervezése volt: „A losonci Pk. egyike a legfiatalabb
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59BarnaB.:AlosonciProhászkakörmunkája.Új Élet, 1934.8.sz.499.p.
60 Ezttámasztjaaláazis,hogyaszervezetmunkájaabeszámolóalapjánnagyongyakrancsu-

pántársszervezésbenmerültki.„Tagjainkakatolikusifjúságiegyletállandómunkatársaiés
vezetői. Tagjaink közül néhányan segédkeztek a környékbeli egyesületek szervezésében.
segédkeztünk a téli országos vezetői gyűlés megrendezésében” Barna B.: A losonci
Prohászkakörmunkája.Új Élet, 1934.8.sz.499.p.

61 Uo.
62 „vyššieuvedenýsväz,sídlomktoréhopodľastanovschválenýchmin.vnútrajePraha,súst-

redujevsebe6miestných[...]spolkov,ktoréjestvujúnazákladevlastných,príslušnýmiúrad-
mischválenýchstanov.súto»kruhottokáraProhászku«sosídlomvPrahe,Brne,Bratislave,
komárne, lučence, nové zámky.” Policajné riaditeľstvo v Bratislave krajinskému úradu v
Bratislave.Prohászkaottokárkörökszövetségedotázníkováakcia.(1937).slovenskýnárod-
nýarchív(snA),FondPolicajnéhoriaditeľstva(Pr),87.doboz16/1.
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Prohászkaköröknek.1933szeptemer16-ánalakultmeg.Amegalakuláscéljaazvolt,
hogyafelnövekvőésvégzettközépiskolásifjúságrészéreszervezetikeretlegyen,hogy
abban széleskörűmunkát fejthessenki. Alapszabályai jóváhagyásalatt vannak.”59 A
losonci csoport a kezdeti években elsődlegesen tehát azoknak a csehszlovákiai
magyarfiataloknakkívántszervezetihátteretbiztosítani,akikmégnemkezdtékmeg
felsőfokútanulmányaikat.Ebbenatekintetbenalosonciegyspeciálisválfajátképezte
aProhászkakörökszövetségének.

vezetőineknagyrészeahelyicsoport1933-ashivataloslétrehozásautánazegye-
temi(prágai)Prohászkakörökszemélyeiközülkerültki,ezpedigsokszempontbólkor-
látoztahelybélitevékenységüket.Eztigazoljaalosoncicsoport1934.évimunkabeszá-
molójais,melyakorábbi,1932-esmunkabeszámolóvalösszehasonlítvatevékenységü-
ket illetően visszafejlődést mutat: „Tagjainak száma 18, nagyrészt olyanok, akik az
egyetemiProhászkaköröknekistagjai,azértmunkaidőnkcsakarraazidőreszorítko-
zott,amikortagjaiitthonvoltak.ígyhátvoltnégygyűlésünk:ezekközülkettőadminiszt-
ratív,kettővitagyűlésvolt”–írjaalosonciProhászkakörmunkájárólazÚj Élet 1934-
ben.60

losoncvonatkozásábanviszontkiemeltenfontosmegemlíteniacsoportszerepéta
helyilapokvonatkozásában.AkorábbiakbanmáremlítettschererlajosáltalkiadottA
Mi Lapunk c.ifjúságicserkészújságkatolikuspárjánaktekinthetőTábortűz c.lapmeg-
szervezésébenugyaniskomolyjelentőségevoltalosonciprohászkásoknak:„Tagjaink
közülnéhányanállandómunkatársaiahelybelihetilapnak.Továbbámegszerveztüka
Tábortűzdiákszerkesztőségétlosoncon.”61

6.2.Azérsekújvári„tanítók”Prohászkaköre

Arendőrségi jelentésekalapjánProhászkakörPrágán,Pozsonyonéslosonconkívül
mégBrünnben,érsekújvárott,valamintkomárombanműködött.62 AzÚj Élet afentiek-
benbemutatott csoportokbeszámolóitól eltérően jóval kevesebbbetekintéstnyújt a
kisebbhelyicsoportok–akomáromi,azérsekújvári,valamintabrünnicsapat–tevé-
kenységébe. Arról sincs pontos információnk, hogy az érsekújvári és a komáromi
Prohászkakörpontosanmikoralakultmeg.mindenesetreafolyóiratbanközöltmunka-
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63 Tagjairól csupán néhány olyan rendezvény beszámolójából értesülhetünk, mint például a
komáromszentpéteren tartott előadás: „A kat. iskolát zsufolásigmegtöltötte az érdeklődő
közönség.műsor:WillandArturteológuselőadásaakat.Akcióról,csicsátkaJózsef,mécsl.
szavalata,décsilászlóhegedűésszabólászlóharmonium,czuczorPálteológiusvetítettké-
peselőadásaszentFerencéletéről.”sz.n.:AzérsekújváriProhászkakörtagjai.Új Élet,1934.
9.sz.566.p.

64majorJózsef:AzérsekújváriProhászkakörmunkája.Új Élet, 1934.6.sz.361.p.
65 „röviddeerősmunkábanelteltmultjavan,aszámosgyülésmellettmárkétszociálisszelle-

mű kulturestét rendezett, mindkettő magas nivón állott az előadók (dr. Pfeiffer m., dr.
noszkayÖ.,P.BartalosE.)ésaközönségrévénésnagyerkölcsisikerrelzáródott.Akétheten-
kéntivitagyülések(Prohászkao.kereszténységésakultura,rérumnovarum,katolicizmus
ésakapitalizmusvoltakafőbbtémák)aziparoscserkészeknél,azifjuságikongregációban
tartott szociális előadások képezték a kör munkájának egyrészét. Tehát már a kezdet
nehészségeintulvagyunk, ismernekésszámítanakránkazeszméknagyküzdelmébenis.”
vasslajos:érsekújvár.mozgalmaink.Új Élet,1932.4.sz.148.p.

66 „karácsonyig a tagok távolléte miatt szünetelt a munka. A karácsonyi szünetben tartott
kisebbgyűléseinkésmegbeszéléseinkmellettkiemelkedettadec.25-30-ántartotthárom-
naposszt.Tamáskurzusunk,melyenmgrs.Pfeiffermiklóskanonokúr»Azintellektuálisélet«
»átfogócímalatt,dr.PrennerBélakőhidgyarmatiplébánosurpedigabérkérdésrőltartottelő-
adást, a délelőttöket Pfeiffer kanonok úr előadásai töltötték ki, amelyeken az intellektuel
emberéletfeladatairóléséletbeosztásárólbeszéltsertillanges:»lavieintellectuelle«c.köny-
vealapján,mígdélutánpraktikuskérdésekkerültektárgyalásra.”majorJózsef:Azérsekújvári
Prohászkakörmunkája.Új Élet, 1934.6.sz.361.p.

78 Bajcsi Ildikó

beszámolókbólkiderül,hogymindkétalakulatlétezettmáraz1930-asévekelsőfelé-
ben. Egy-két munkaprogram által röviden értesülhetünk a kisebb helyi szervezetek
tevékenységéről.

Az érsekújvári Prohászkakörről – tevékenységéről és a helyi személyiségekről–
szinténkevésadatottalálunkazÚj Élet hasábjain.63 Azérsekújváricsoportrólkészített
néhány beszámoló viszont rávilágít, hogy a csoport nagyrészt olyan tanítókból állt
össze, akiknek a tevékenységét munkahelyi elfogaltságaik gyakran korlátozták: „Az
érsekújváriProhászkakörazonegyesületekközé tartozik,melyeknek igennagyerőt
kellkifejteniök,hogykomolymunkátvégezhessenekéshogyeredménytistudjanakfel-
mutatni. Tagjainak tekintélyes része tanító,akikévközbencsak rövid időt tölthetnek
otthonsanagyvakációsemalegalkalmasabbidőazeredményesmunkára,amennyi-
bensokanmásutttöltikanyaratilletveanyaraltatást.”64 Ennekellenéreabeszámolók
gyakranhangsúlyozzákafiatalokaktivitását.Acsoport1932-esbeszámolóibólegyút-
talaziskiderül,hogyazérsekújváriközösségmármegalakulásakezdeténrendszeres
találkozókattartottéssokoldalútevékenységetfolytatott:akéthetenkéntivitagyűlések
mellettpéldáulszociáliselőadásokatszerveztek.65

Acsoporttevékenysége„csekélynek”tekinthetőafentiekbenbemutatottprohász-
kásalakulatokmunkájáhozképest,ennekellenéremindenképpkikellemelniaktivitá-
sukat,mely a későbbiek folyamán sem hagyott alább. Az érsekújvári prohászkások
munkájátugyanakkorolyannehézségekakadályozták,melyekösszefüggésbehozható-
akazzal,hogyamozgalomnagyrészétpedagógusokalkották.Atagokgyakoritávollé-
tébőlfakadóhiányokatahelyicsoportazonbanigyekezett–pl.többnaposgyűlésekkel
ésmegbeszélésekkel–betölteni.66
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67 vasslajos:érsekújvárimunkánk.Új Élet, 1932.10.sz.382–383.p.
68 „AközgyűlésenAlapyGyularészletesenbeszámoltaProhászkakörökiii.országoskongresz-

szusánakrendezésérőlsazegyesületmunkájárólésannakeredményéről.[…]Azújválaszt-
mánynevébendomaErvinelnökköszöntemegaközgyűlésbizalmát.Aszeptemberiválaszt-
mányigyűlésendomaelnökkifejtettemunkatervezetét,melyetaválasztmányteljesegészé-
benelfogadottésmagáévátett.”szalayistván:AkomáromiProhászkakörmunkajelentése.
Új Élet, 1934.10.sz.567.p.

69 AzifjabbAlapyGyulamindenvalószínűségszerintannakazid.AlapyGyulaújságírónakfia,
akiegyúttalcsehszlovákiaimagyarpolitikusvolt.id.AlapyGyulaszinténkomárombanszüle-
tett 1872-ben. Történészként, levéltárosként és lapszerkesztőként munkálkodott. komoly
kultúraszervező tevékenységet látott el. A múzeum Egyesület titkára volt, majd a Jókai
Egyesületfőtitkárakéntműködött,későbbaszlovenszkóimagyarkultúregyesületfőtitkára,
valamint a Jókai Egyesület múzeumának az igazgatója. (szlovákiai magyar Adatbank. A
[cseh]szlovákiaimagyarok lexikonacsehszlovákiamegalakulásátólnapjainkig.http://adat-
bank.sk/lexikon/alapy-gyula-alapi/ [2014. 12. 10.]) ifjabb Alapy Gyula (1919–1972)
komárombanszületett.JogitanulmányaitBrünnbenvégezte,majdakésőbbiekbencsatlako-
zott különfélediákmozgalmakhoz.1945-benmagyarországra települt.csehszlovákiábana
kPtagjavolt,magyarországonpedigazszdP,valamintazmdPtagjalett.1946-banagyőri
népügyészségvezetőjekéntműködött,1948-tólaBudapestinépfőügyészségentevékenyke-
dett,majdanépfőügyészségelnökelett.Többkirakatperbenmeghozotthalálosítéletanevé-
hez köthető. vádló volt többek között a rajk-perben, valamint a mindszenty-ügyben.
(szlovákiaimagyarAdatbank.A[cseh]szlovákiaimagyaroklexikonacsehszlovákiamegalaku-
lásátólnapjainkig.http://adatbank.sk/lexikon/alapy-gyula-alapi/[2014.12.10.])
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érsekújvárjelentőségétkülönisérdemeskiemelniafiatalgenerációéletében.Az
első két országos prohászkás kongresszus megszervezésére szintén a településen
kerültsor.Arendezvényrőlkészültbeszámolójólrávilágítarra,hogyazkomolyhatást
gyakoroltafiatalértelmiségicsoportokra,egyúttalaktivitásukatésmunkakedvüketis
növelte a későbbiek folyamán: „Az érsekujvárott tartott országos katolikus főiskolás
kongresszus,mint ritka és kivételes szociális élménymindenesetrenagy és értékes
hatássalvoltarésztvevőésrendezőujvárikatolikusifjúságra,aProhászkakörtagjaira.
Amunkakedveésaktivitáslázahajtottaőket,hogyismétvalamiértékesésújszerűsé-
géveliskiemelkedőeredménytmutassanakfölmagukválasztottamunkakörben,ideo-
lógiájukszolgálatában,anagykatolikuselgondolásokmegvalósításában,eredmény:a
Prohászka kör eszméinek, a katolikus szociális eszmékminél szélesebb, osztálykü-
lönbségeknélkülielterjedésevolt.”67

6.3.Akomáromikör

AkomáromiProhászkakörtevékenységérőlmindösszepármunkajelentésállrendel-
kezésreazÚj Élet c.lapból.

A beszámolók egyúttal a fontosabb helyi személyiségekről is képet adnak: „A
Prohászkakör1934.szept.18-ántartottaévedanyitórendesközgyülését.Anagyszámban
megjelenttagokatAlapyGyulaelnöküdvözlölte,majdzomboryGyörgyésdomaErvintar-
tottak beszámolót az egyesület kulturális és szociális működéséről.”68 A komáromi
Prohászkaköregyiklegfontosabbvezetőjeifj.AlapyGyula,akiekkorahelyicsoportelnöki
funkciójátláttael,ésoszlopostagnakszámítottakomáromiprohászkásalakulatban.69
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70domaErvin:AkomáromiProhászkaköriii.munkajelentése.Új Élet.1934,3.sz.182–183.p.
71 „Ezenkívülmégelőadásttartottdr.BorkaGézakomáromifőgimn.tanár,pedagógusésíró,a

komáromiJókaiEgyesületfőtitkára.EzenkívülóváryAndrásfalumozgalommalfoglalkozott,
majdnovemberbenkerültsorszombathyviktornakazszmkEfőtitkáránakazelőadására,a
falu-kultúrmunkabemutatásáról.EzutánkerültsorivánfyGéza,machnyikAndorelőadásaira,
melyekgazdaságitémákkalfoglalkoztak.ifj.AlapyGyulaatanárésadiákviszonyátforszíroz-
taaziskolánkívül.EzenkívülelőadásttartottmégBochAttilaésdomaErvinismétamarxiz-
mus térvesztésekapcsán. […] igenörvendetesasajtóprogramkeresztülvitele.Akatolikus
értesítőben, a Tábortűzben, a szűzmáriaÚj virágoskertjében és akomáromi lapokban
mindcikkekírásával,mindszerkesztésselközreműködtekatagok.–Akörvezetőségemin-
den tőle telhetőt megtesz, hogy eredeti programját a jövőben is a lehetőséghez mérten
keresztülvihesse.”óváryAndrás:AkomáromiProhászkakörmunkajelentése.Új Élet,1935.
5–6.sz.332–333.p.

72 „AkomáromiP.k.szeptemberbenésakarácsonyiszünidőalatt(ekkorjártottPfeiffermiklós
dr.kanonokis)többösszejövetelttartott.mostahúsvétiiskolaiszünetalattismétteljeslét-
számutaggyülésekettarthatott.”sz.n.:AkomáromiP.k.Új Élet, 1932.5.sz.188.p.

73 „AbrünniP.k.1935.okt.16-ánkezdteazéviműködésétazévnyitóközgyüléssel.Ekkoraz
egyesületmegválaszotttaaz1934/35.iskolaiévreazújválasztmányt.”olerényi:Beszámoló
abrünniProhászka-körmunkájáról.Új Élet, 1935.1.sz.63.p.
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Az1932-benmáraszámottevőcsoportkéntműködőkomáromiprohászkásoktevé-
kenységeszinténgyorsütembenfejlődött.kikellemelni,hogyahelyicsoportazelő-
adásokszervezésénkívül1934-benpéldáulolyanakciókbanisközreműködéstvállalt,
mintakomáromtól5km-refekvőkabátfalunevűtelepülésiskolaépítésénekazügye.
Acsoportkiterjedtmunkatevékenységétigazolja,hogyakomáromicsapat1934-remár
azegészvárosbannépszerűvévált:„AhelyikatolikusakciónakaP.k.szervestényező-
je.AvárosbanmegismertékmáraP.k.nevet,működését.”70

Aziskiderülabeszámolókból,hogyahelyicsoportmunkásságánakfontosrészét
képezte az együttműködés olyan – elsősorban ellenzéki irányvonalat követő –
csehszlovákiai magyar kulturális szervezetek személyiségeivel, mint például például
BorkaGéza,aJókaiEgyesületfőtitkára,vagyszombathyviktor,azszmkEfőtitkára.71

Azösszejöveteleketazérsekújváricsapathozhasonlóanakomáromicsoporteseté-
benisgyakrannehezítetteatagoktávolléte,ezértgyakrancsupánaziskolaiszünetek
szolgáltattakalkalmata teljeskörű taggyűlésekre.Erreutalaz is,hogymindösszea
húsvétiiskolaiszünetidejérehazalátogatóprohászkásoktarthattakteljeslétszámban
taggyűlést.72

6.4.Abrünnikör

ABrünnbenlétrejöttcsapatmagjátazokazegyetemistafiatalokalkották,akikaváros-
banfolytattákfelsőoktatásitanulmányaikat.Acsoportjelentőségeatöbbialakulathoz
képestkésőbbértékelődöttfel,ezt igazoljaahelyimozgalombeszámolójaazÚj Élet
1935.évelejiszámából.73 Abrünnicsoportvezetőségérőlugyanakkornemrendelke-
zünkbővebb információkkal,sa tagokra ismindösszekövetkeztetni tudunkazéves
beszámolókból.mindenesetreannakellenére,hogyegykisebbcsoportrólvoltszó,a
brünnicsapat1935-tőlhetirendszerességgelszervezettközöstalálkozókat.Eztigazol-
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74 Uo.
75 „Egy-egy előadás hangzott el: »Eunika és katolicizmus« és »katolikus irodalom« és

»szlovenszkógazdasági helyzete« címmel. Azonkívül tagjaink rendszeresenés tervszerűen
látogattákazegyesbrünnikatolikusszelleműelőadásokat(filozófiai,orvosistb.)éselőadás-
sorozatokat.”Uo.

76 „Bevezettük,hogymindengyülésünkkezdeténProhászka:ElmélkedésekazEvangéliumrólc.
művébőlolvassunkfelmegfelelőrészleteket.–Egyesületiéletünkkiemelkedőpontjavoltdr.
Pfeiffermiklóskanonokelőadása,amelyetbrünnilátogatásávalkapcsoaltbantartott,same-
lyenközelebbről ismertetteaprágaiviii.Filozófiaikongresszusnakavallásikérdéstérintő
részét.”olerényi:BeszámolóabrünniProhászkakörmunkájáról.Új Élet, 1935.1.sz.63.p.
Abrünnimozgalombanzajlóeseményekrőlamunkátmárciustóljúliusigbemutatóösszefog-
lalóbólkaphatunkképet.AmárciusimunkalegfőbbeseményétAddal.előadásajelentette,
melyolyanaktuáliskérdéseketforszírozott,mintakornacionalizmusa.Húsvételőttkerültsor
czvanklászlólátogatására.A.i.:AbrünniProhászkakörmárciustóljúliusigterjedőmunkája.
Új Élet, 1935.7–8.sz.452.p.

77 Hegyessysándor:mozgalmaink.kassa.Új Élet, 1932.4.sz.147.p.
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jaacsapatműködésérőlírtbeszámolóisazÚj Élet c.lapban:„évünketvenisancte-vel
nyitottukmeg.Ezutánmindenhétenvoltösszejövetel,amelyekenszóvoltasajtókér-
dérdésről,különbözőbeszámolókról,komáromikongresszusunkról,aprágaifilozófiai
kongresszusról.”74 A szervezet további tevékenysége a többi csoporthoz hasonlóan
elsősorbankülönféleaktuáliselőadásokrendezéséveltelt,melyeknagyrészeakatoli-
cizmustémájával,valamintgazdaságiproblémákkalfoglalkozott.75 kikellemelni,hogy
azegyesületmunkájánakelősegítésébennagyszerepevoltazoknakaszemélyiségek-
nek, akik „vendégelőadókként” vettek részt a munkában. közéjük tartozott Pfeiffer
miklós kanonok, valamint az előzőekbenmár többször is említett czvank lászló, az
országosProhászkaköregyiklegfontosabbtagja.76

6.5.Akeleticsoportok

Ahogyanarramárafentiekbenisutaltunk,az1932-esévbenmárkassán(aholegyéb-
kéntazÚj Élet c. lapot1938-igszerkesztették) iskomolycsoportjavoltaProhászka
köröknek.Ebbentermészetesenazisközrejátszott,hogyaköröktöbbfontosszemé-
lyisége–köztükPfeiffermiklósésrádyElemér–kötődöttavároshozigenerősen.A
helyicsoportbanrövididőnbelülittissűrűmunkafolyt.Eztbizonyítja,hogyakörkét-
hetenkénttartottgyűléstéselőadásokatafiatalságaktuálisproblémáitérintőtémák-
ról.Akassaicsoportegyik legfontosabbszemélyiségénekrádyElemérszámított,aki
egyúttal1932-benazországoselnökifunkciótiselláttaekkor.rádynakmindenbizony-
nyalkomolyjelentőségevoltakassaicsapatmegszervezésében,melynekkezdeteiről
azÚj Élet 1932.évibeszámolójaakövetkezőket írja:„AzelsőgyülésenrádyElemér
orsz. elnök ismerette amozgalom célját. A kör ezután kéthetenként tartott gyülést,
amelynekmindegyikén egy-egy aktuális témakerült előadásra, pl. Fényes istván: »A
genfinemzetközimunkaügyihivatalról«,dr.suhajBéla:»Abolsevistaideológiapsziho-
lógiaiokai«,dr.Pfeiffermiklós:»QuadragesimoAnno«ésdr.TopitzerAladár:»Aspanyol
forradalomésakatolicizmus«.”77
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78rádyElemér:mozgalmaink.Új Élet, 1932.5.sz.189.p.
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kassa ugyanakkor a szervezet országos működését érintő fontosabb kérdések
megbeszélésének helyszínéül is szolgált: „A Prohászka-kör több vezetője március
végénösszejövetelttartottkassán,melynekcéljaanyáriprogramésaz1932/33isko-
laiévmunkatervénekazelőkészítése.”78 kassánkívülméghelyicsoportokjötteklétre
rimaszombatbanésrozsnyónis.Aztazonbankijelenthetjük,hogya„keleti”csoportok
működésenemvoltolyanmértékű,minta„nyugati”csoportoké.

7.Összegzés

Összegzésképpelmondhatjuk,hogyaProhászkakörökasarlómozgalomhozhasonló-
ankomolylehetőségetjelentettazelsőkisebbségigenerációszámárakülönbözőmoz-
galmitevékenységiformák,csakközösenelvégezhetőfelmérő,adatgyűjtőésértékelő
munka elvégzéséhez. Feladatául főként az új körülmények közé került és speciális
problémákkal szembesülő csehszlovákiai magyar társadalom önszerveződésének
támogatását,azonbelülazértelmiségkinevelését,öszefogását,decentralizáltszerve-
zeti keretek közt való működését jelölte meg. mindezt alapvetően neokatolikus és
keresztényszocialista ideológiai megközelítésben. A kommunizmusig, a csehszlovák
kommunistaPárttalvalószervezetiegyüttműködésigradikalizálódósarlómozgalomal
ellentétbenaProhászkakörökerőskeresztényszocialistaideológiaiháttérrelakatoli-
kusésanemzeticélokatkapcsoltaösszeakisebbségetérintőszociálisfeladatokkal.

AProhászkakörökországosszövetségénekhelyiköreiéstagjaiadél-szlovákiaiés
kárpátaljai magyar falvakból, városokból verbuválódtak. Ezek a – pozsonyi, kassai,
érsekújvári, komáromi, stb. – fiatalok elsőként a prágai egyetemen szerveztékmeg
magukat.Amozgalomavezetők–Pfeiffermiklós,rádyElemér,vájloksándor vagy
czvanklászló–aktivitásánakköszönhetőenhamarosanacsehszlovákiaimagyarság
továbbifontosvárosaiban–Pozsonyban,losoncon,érsekújvárottéskomáromban–is
megalakult.

A prohászkások legjelentősebb személyisége Pfeiffermiklós volt, aki hivatalosan
nemtartozottacsoporthoz,hanemafiataloklelkivezetőjénekszámított,ésegyfajta
összekötőkapocskéntszerepeltaprohászkásokhelyicsoportjaiközött.ővoltazegyet-
lenolyanszemélyiség,akinekanevemindenhelyiszervezettevékenységébenmegje-
lenik.Előadásaival,lelkigyakorlataivaltovábbsegítetteahelyicsoportokmunkáját.

Akövetkezőkulcsszemélyiség(Göndöcs)czvanklászlóvolt,akinekaneveaprágai
csoportmellettalosoncimegszervezéséheziskötődik.Aprágaicsoportkezdetitevé-
kenységének főszereplői közé tartozikmég a kassai rády Elemér, aki azonbanmár
1935-benmagyarországraköltözött.Ezenkívültöbbmásjelentősközéletiszemélykap-
csolódott a pozsonyi csoport munkájához. köztük a korábban sarlós diósi kornél.
komolypublicisztikaimunkátvégzettJanicskálmán,vájloksándorésAndráskároly.
Akomáromicsoportlegfontosabbszemélyiségeifj.AlapyGyulavolt.Afentemlítettsze-
mélyiségek tevékenysége, világképe alapján elmondhatjuk, hogy a csoport azzal
együtt,hogyelhatárolódottapolitikától,kulturálisszintenanemzetiirányfelétájékozó-
dott.
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79 AProhászkakörökmáramozgalomkezdetiidőszakában,1932-benisfoglalkozottszociográ-
fiaivándorlásokkalamozgalomnyárimunkájánakkerateinbelül:„Anyárivakációtfelhasznál-
jukaszociogárfiaivándorlásokmegkezdésére.Ezenvándorlásokcéljaaszlovenszkóifalvak
ésvárosoktársadalmiésgazdaságiviszonyainakinduktívmódszerekkelvalómegismerése.–
Aszociográfiaivándorlások,melyekaszt.Györgyköráltalnémetmintárakezdettregősjárá-
sokbólfejlődtekkismelynekmegindításafőlegamarxistasarlóérdeme,tisztánadatgyűjtés
és ténymegismerés jellegével bírnak. – A vándorlások 3-4-es csoportokban végzendők. Az
adatgyűjtésfőbbszempontjaitkérdőívekalakjábanadjukkiavándorlóknak.–Avándorcso-
portokaz »Új élet« szerkesztőségének jelentsékbe, hogymikor éshol fognak szociográfiai
tanulmányokatfolytatni.(Előzetesmunkáhozforrásokulajánljuk:Weisistvánn:Amaimagyar
társadalomésAmagyarfaluc.műveit,AsarlószociográfiaikérdőíveitésazErdélyiFiatalok
falu füzeteit.).” Hogy a falukutatással a mozgalom folyamatosan foglalkozott, arra utal a
Prohászkakörökhatodikkongresszusánelhangzottelőadásis,melyaprohászkásfaluszemi-
náriumokról,szociográfiárólésa falukutatásmódszereirőlértekezett: „Aszakgyűlésekután
Hantoslászlóelőadásakövetkezikaszlovenszkóimagyarsággazdaságihelyzetképénekvázo-
lásával.Augusztus14-énpéntekdélelőtttartottakövetkezőelőadásátHantoslászlóafaluku-
tatásmódszereiről.[…]Aprohászkásfaluszemináriumegyestagjaibeszámolnaktapasztala-
taikról.”Abeszámolóegyúttalarraisutal,hogyahatóságokgyakranmegnehezítettékacso-
portosfalukutást.1937/8.sz.344.vö:PolicajnériaditeľstvovBratislavekrajinskémuúradu
vBratislave.Prohászkaottokárkörökszövetségedotázníkováakcia.(1937).slovenskýnárod-
nýarchív(snA),FondPolicajnéhoriaditeľstva(Pr),87.doboz16/1.
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Afiatalokazegyesrégiókfőiskoláshallgatóitmozgósítvasokoldalútevékenységet
láttak el a csehszlovákiai magyarság érdekében. A helyi csoportok tevékenységét
ugyanakkorbehatároltákazegyestelepülésekadottságai.Ennekellenéreazelsőévek
ideológiaimunkáját,melykülönfélevitagyűlésekésideológiaielőadásokszervezésével
telt,akésőbbiekbenegyreinkábbsikerültkibővítenipraktikusirányba:rendszeresregi-
onálisgyűléseket,táborozásokat,nyaraltatásokat,valamintországoskongresszusokat
éselőadás-sorozatokatszerveztek.Emellettkönyvtárakatnyitottak,kisvárosiésfalusi
sporttelepeket építettek. A sarló-mozgalomhoz hasonlóan foglalkoztak szociográfiai,
falukutatómunkával.79 mindezenfelültagjaikközülsokanalapítóilettekaszkiE-nek,
vagyisaszlovenszkóikatolikusifjúságiEgyesületnek.Azegyetemistafiatallányokelső-
sorbanaszociálisnővéreknevűkatolikuskongregációcsalád-ésnővédelmimunkájá-
ban segédkeztek. közéjük tartozott a fentiekben már említett salkaházi sára és
Esterházylujza. (molnár1998,206–210.p.) Ezenkívül ki lehetemelni jótékonysági
tevékenységüket,melypéldáulszociálisannehézkörülményekközöttélőfiataloktábo-
rozásánakmegszervezéséreirányult.

Folyamatosmunkájukellenéreelképzelésük,melyegyúj intelligenciakinevelését
célozta, nagyrészt illúzió maradt a politikai történések miatt. A sarló-mozgalommal
ellentétben,melyelsősorbanideológiaiokokmiattesettszét,aprohászkásoktörténe-
tétazelsőbécsidöntéseseményeibefolyásolták,melynekkövetkeztébenacsoport
nagy része1938utánmagyarországrakerült.Amozgalom„visszatért” részéthozzá-
kapcsolták amagyarországi „Prohászkamozgalom” nevű csoporthoz,melynek helyi
alakulataielőszörBudapesten,majddebrecenben jöttek létre.szlovákiábanegyedül
PozsonybanműködötttovábbaProhászkakör1938-tól1945-ig.
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Emellett lassanújszemélyiségek jelentekmegamozgalomkereteinbelül,a régi
alapítókközösségepediglassankénteltűnta„felvidékiszellemnek”nevezettkisebbsé-
gimagyar gondolattal együtt. (Erről l. simon 2014, 97–109. p.) Ennek amindvégig
meglehetősenhomályoselképzelésnekakialakításábanasarlóésaProhászkakörök
egymástól eltérő pozícióból sokszor hasonló következtetésekre jutottak. A második
világháború utáni jogfosztottság időszakában a tagok többségemagyaroszágra vagy
nyugatrakerült.Az1948–1989közöttipártállamiévtizedekbenamozgalomtagjainak
nagytöbbségemagyarországonegymástólelszigetelődve,akisebbségikorszakfeldol-
gozásátlehetetlennétévőideológiaiközegbenfolytattaértelmiségitevékenységét.

levéltáriforrások
magyarnemzetilevéltárországoslevéltára(mnlol)k63.külügyminisztérium.Politikaiiratok.

1930-7/44.207/pol.
slovenskýnárodnýarchív(snA),FondPolicajnéhoriaditeľstva(Pr),87.doboz16/1.

sajtó
Új Élet,1932–1939

interjúk
Andráskároly-életútinterjú.országosszéchényikönyvtár.Történetiinterjútár.1023.

szakirodalom
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ildikó BAJcsi
THE FEdErATion oF THE oTTokár ProHászkA circlEs in THE FirsT czEcHoslovAk rEPUBlic.
GEnErATionAl sElF-orGAnizATion in TErms oF cHrisTiAn sociAlisT idEoloGy

Thefirstpartofthepaperisdevotedtochristiansocialistyouthmovementcalled
Prohászkacircles,organizedinthefirstczechoslovakrepublic.Theassociation
ofHungarianintellectualsinczechoslovakiabelongingtotheyounggeneration,
regardedas itsmost importantmissiontoboostthenationalminorityandthey
wanted to achieve this goal with the help of the neo-catholic ideology. The
grouping had largely contributed to the innovative set out of tasks for the
Hungariansinczechoslovakiainthe1930sbyitsemblematicpersonalities,quick
andeffectivefoundationofitslocalorganizations.Thestudydetailsfirstofallthe
organizationalstructureoftheProhászkacircles,itsimportantpersonalitiesuntil
theperiodoftheFirstviennaAward.
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