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Egyszer majd egy történésznek vagy művelődéstörténésznek, aki feldolgozza
grosschmidgézaéletművétés-történetét,kétegymástólnagyonkülönbözőminősítés-
selkellszembesülnie.EgyfelőlTurczellajosmegállapításával,melyszerintakéthábo-
rúköztiszlovenszkóimagyarkeresztényszocialistapolitikusésparlamentiképviselő„a
keresztényszocialista maradiságnak valóságos megtestesítője volt” (Turczel 1967,
196.p.),másfelőlszarkalászlójellemzésével:„Rendkívülkomolyszakmai-jogászifel-
készültséggel,kivételesemberikvalitásokkalkerültaparlamentivitákkellősközepébe,
sésezzelazországossajtónyilvánosságreflektorfényébe.”(szarka2017,20.p.)igaz,
akétmegállapításközt–egyrendszerváltásiküszöbönisátlépő–ötvenévteltel,s
természetesenamellett is lehetérvelni,hogymindkétkitételhelytálló, teháthogyaz
egyik állítás nem zárja ki a másikat. az alábbiakban grosschmid géza egyetlen –
Kisebbségi sors c. – könyvéhez fűzök rövid jegyzeteket, kitekintve a mű PMH-beli2
(elő)történetére.(Mivelapolitikusegyesfőbbfelszólalásait,vezércikkeit,mecénásifel-
hívásait3 aPMH sűrűnközölte,sazújsággal1932-ignagyongyümölcsözőkapcsolata
volt, indokoltnak látszikanapilapra issűrűbbenhivatkozni.)MindFried istván (Fried
1992),mindpedigszarkalászlókitérapaésfiakapcsolatára is,sezt ittmagamis
megkerülhetetlennektartom.

1 Kisebbségisors.dr.grosschmidgézabeszédeiés írásai.aszerzőkiadása.Košice-Kassa,
1930,500p.azáltalamolvasottkonkrétpéldányasomorjaibibliothecaHungaricagyűjte-
ményéből származik (külön köszönet RonczMelinda igazgatónak), s a fedőlapja versóján
találhatóExlibrisszerintakönyvHaltenbergerincéévolt.aműdigitálisváltozataelérhetőa
somorjaiFórumKisebbségkutatóintézetadatbankjánkeresztülis:http://adatbank.sk/digi-
teka/digitalizalt-konyvek/

2 a Prágai Magyar Hírlap (PMH, 1922–1938) elérhető a somorjai Fórum Kisebbségkutató
intézet adatbankján keresztül: http://adatbank.sk/digiteka/digitalizalt-folyoiratok/pragai-
magyar-hirlap/

3 aKisebbségisors2.oldalánakmegjegyzése(„Ekötettiszta jövedelmeaprágai,brünniés
pozsonyimagyarmenzáké”)isarravall,hogyaszerző,aholcsaklehetett,áldozottakisebb-
ségikultúráraésoktatásra.



bevezető.Kisfilológia

avalóbannagyonszépésigényeskivitelezésűKisebbségi sorsbanazelőzékoldalakegyi-
kénottszerepelamegjelenésdátumais,deamíveskivitelezésűgerincenisaranybera-
kássalfeltüntették:1930.néhaelőfordul,hogymégismásdátumotolvasunk.ígypéldául
TóthlászlóésFilepTamásgusztávnégykötetesművelődéstörténeteazelsőemlítésekor
1937-redatáljaakönyvet (Tóth–Filep1999,42.p.), ezazonbannyilvánvalóelgépelés,
mert amaga helyén, a iv. kötet kronológiájában (2000, 30. és 178. p.)már a helyes
évszámszerepel.Kiválótanulmányában(Fried2018,13.p.)Fried istván is félregépelte
(egyévvelkésőbbretette)aKisebbségi sors megjelenésénekidejét,évekkelkorábbiszin-
ténnagyszerűtanulmányában(Fried1992,58.p.)helyesentüntetifelaz1930-asévet.

Kérdéseselőfordulásaivannakgrosschmidszületésiéselhalálozásidátumánakis.
Egyeslexikonok–ígypéldáulA cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918–2004.
(Fónod2004,136.p.)–grosschmidgézánakcsakaszületéseéselhalálozásaévét
tüntetikföl,atöbbitkérdőjellelhelyettesítik,ezérttalánnemártapontosdátumrögzí-
tése:1872.december1.,Kassa–1934.október12.,Miskolc.

abbólazalkalomból,hogyMiskolcon(2017őszén)emléktáblátavattakgrosschmid
géza tiszteletére, néhánymagyarországi és több szlovákiaimagyar hírportál is kitér
arraaz–anyilvánugyanabbólazMTi-forrásbólszármazó–adatra,melyszerint„1934.
szeptember12-én,Miskolconhunytel.”Ezzelszembengrosschmidgézaelhunytának
a hozzátartozói által nyomtatott értesítője egyértelműen október 12-ét adjameg az
elhalálozásdátumának.

grosschmidgézaésMáraisándor

apolitikusszerzőrőlszólójellemzésekközülnemhagyhatókiazazárnyaltképsem,
melyetróla fia,Máraisándorrajzoltmegéletművében.azEgy polgár vallomásaiban
többször is visszatér személyéhez, az apa eszmei beállítottságát az alábbi kitétel is
jelzi4:„amagyarfolyóiratokközülTiszaistvánlapja,a»MagyarFigyelő«jártnekünk...”
(Márai[1934],58.p.)Pályájáraiskitekintvekésőbbeztírjaróla,játékbahozvakönyve
címétis:„…apámkétciklusonátafelvidékimagyarságegyikszenátoravoltacsehszlo-
vákparlamentben,ésahatárokontúlmaradtmagyarifjúságügyeiveltörődött,iparko-
dottmegmenteniennekafiatalságnakmagyaröntudatátésmegőrizniérdeklődésüket
amagyarműveltségiránt.amikorHitlerbécsbevonult,apámmárnemélt;néhányesz-
tendővel elébb, testileg és lelkileg megviselten átköltözött a trianoni Magyarország
egyikvidékivárosába,ésrövididőmúltánmeghalt.vagyonát,egészségét,jóhírűügyvé-
diirodájajövedelmétreáköltötteazutolsóévtizedbenarraazáldatlanszélmalomharc-
ra,amitakkortájt„kisebbségisors”-nakneveztek.”(Márai2013,72–73.p.)

4 „Máraisajátédesapjátamagyarpolgárság20.századialapregényénekmodelljévé,mintájává
emelte,stilizálta.akiegyszerrevolttemplombajáróhívókatolikus,világranyitott,tájékozottésmin-
dennapsokatolvasóember,munkájábanmegbízhatóéssikeres,értékrendjében szilárdan kon-
zervatív.”(szarka2017,16.p.–kiemeléstőlemcsg)ittköszönömmegszarkalászlósegítségét.
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Kisadaléka„kétciklus”-hoz:grosschmidgézavalójábanrövidideig1922-benisszená-
tor volt,Kopernicky Ferenchelyett, akineknem ismertékel azállampolgárságát, s csak
miutántisztázódotthelyzete,kerültvisszaaprágaifelsőházba.(l.ötvös2017,155–156.p.)

Hatvanadikszületésnapjaalkalmából–acikkírófeltüntetésenélkül,mintegyszer-
kesztőségiállásfoglalásként–aPMH isköszöntötteszerzőnket,sazirodalomtörténé-
szekésMáraijellemzéseiutánennekaterjedelmescikknekisvanpálya-sjellemábrá-
zolóereje;delegalábbisszemléltetiakétháborúköztiidőszaklegnagyobbéslegran-
gosabbnapilapjánakszemléletét:

grosschmidgézahatvanéves
grosschmidgézadr.országoskeresztényszocialistapártiszenátordecemberelsejéntöl-
tötte be életének hatvanadik esztendejét. Ebből az alkalomból szlovenszkónak és
Ruszinszkónakmindenrészébőlaszeretetnekésaragaszkodásnakszámosmegnyilat-
kozásátkaptaamagyarkisebbségipolitikánakezazértékesvezéralakja,akinekmunká-
jakisebbségiéletünkszámosjelentékenyhatárkövétállítottafel.aPrágaiMagyarHírlap
isőszinteörömmelköszöntianevezetesévfordulóalkalmávalgrosschmidszenátort,aki-
benlapunkigazbarátjátésillusztrismunkatársátisüdvözöljük.

grosschmidgézadr.előkelőpatrícius-családsarjasennekacsaládnaknemzetiés
polgárierényeitestesülnekmegazőegyéniségében.Kassavárosutolsóévtizedeinektör-
ténetébenelhatározóésdöntőszerepetvittés1918.végévelezazeddigegyvárosterü-
letérekiterjedtszerepországosjelentőségűvéfokozódott.grosschmidgézadr.kezdettől
fogvafölismerteakisebbségimagyarságpolitikaiéstársadalmimegszervezésénekszük-
ségességétsrögtönaküzdőksorábaállott.nemzetimeggyőződésemellettkeresztény,
erkölcsi és társadalmi világnézete szabta meg politikai állásfoglalásának irányát. az
országoskeresztényszocialistapártkeretébentaláltamegaztaterületet,amelybenpoli-
tikaiműködésétalegeredményesebbenkifejtheti.Egyéniségéneksúlyapártjánakszám-
talanujhívetszerzett,őnekipedigrögtönkezdettőlirányitószerepetjuttatott.nemvolta
pártéletnekolyanmegmozdulása,amelybenállásfoglalásaelhatározójelentőségűnelett
volna.grosschmidazonbansosemvoltegyszerűencsakpártpolitikus,hanemapártokon
felül isamagyarságegyikelhivatottpolitikaivezére,kinekeszményemindigamagyar
kisebbségerkölcsi,kulturálisésgazdaságiérdekeinekbiztosításavoltséppenezértmin-
denkihűségesszövetségesttaláltbenne,akiamagyarérdekekértküzdött.

azolyanpályafutást,aminőtgrosschmidfutottbeéleténekeddigihatévtizedealatt,
példánaklehetodaállitaniafiatalnemzedékelé.Kezdettőlfogvaaköznekszentelteéle-
tét. Egész fiatalember korában vezető szerepet töltött beKassa város közéletébenés
részt vett a város minden kulturális és társadalmi megmozdulásában. évtizedeken
keresztülvárosibizottságitagésvármegyeitiszteletbelifőügyészvolt.akassaijogakadé-
miánhosszabbideigamagánjogottanítottasmintelismertkitűnőjogászt,kineveztéka
jogtudományiállamvizsga-bizottságrendestagjánakis.aháborúmásodikfelébenmeg-
választották a kassai ügyvédi kamara elnökének, s elnöke a Kassai Keresztény
TársadalmiKörnekis,amelynekfejlesztésébenigennagyrészevan.

az1925.évinemzetgyűlésiválasztásokalkalmábólazországoskeresztényszocialista
párt listájaélénazérsekujvár–kassai kerületbenválasztottákmegszenátornak.azóta
tagjaaszenátusnak.Politikaiszereplésébennagyjogiszaktudásávalésmegnyilatkozá-
sainakhiggadttárgyilagosságávaltűntföl.Egy-egyilyenbeszédevilágoslogikájával,szé-
leskörű ismereteivel sa jogés igazságszempontjainakkérlelhetetlenhangoztatásával
mégapolitikaiellenfelektáborábanisfigyelmetéselismeréstkeltett,úgyhogybeszédei-
nekéselőadásainakgyűjteménye,amelykétévvelezelőttjelentmegakönyvpiacon,szé-
leskörökbenterjedtel.nincsamagyarközéletnekproblémája,amelyrefigyelmekinem
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terjedt volna, természetes azonban, hogy a legnagyobb hévvel azokban az ügyekben
küzd,amelyeketamagyarkisebbségszempontjábólalegégetőbbfontosságunknaktart.
Egyiklegképzettebbéslegelszántabbharcosaazállampolgárságikérdésmegoldásáért
küzdőkfrontjánakésazebbenatárgybanbenyújtotttörvényjavaslatavalóbankielégítően
oldanámegaháborúutániidőknekeztalegsúlyosabbrendezetlenproblémáját.azauto-
nómiáért folytatottharcbanszámosujeszmétésgondolatotadottazőslakosságharci
fegyvertáránakésáltalábanazőslakosfrontnaktüzön-vizenáthive.Mintügyvédembera
szlovenszkóiésruszinszkóimagyarügyvédségsérelmeinekorvoslásáértisharcotfolytat
stagjaazinternationallowassociationnak,anemzetközijogászszövetségnek.

Politikai működése csupán csak egyik oldala közéleti munkálkodásának, amelynek
másikrészeéppenolyanfontosságú,tágkörüésnagyeredményeketföltüntető.Ezamunka
sokirányú társadalmi működése, amelynek legszebb eredménye a diáksegélyezés.
grosschmidgézadr.kezdettőlfogvafölismerteamagyarjövőszempontjábólazifjúságikér-
désfontosságátésfáradhatatlanuldolgozottazon,hogyamagyarifjúságszámáraasúlyos
körülmények között elviselhetővé és lehetővé váljon a főiskolai tanulmányok elvégzése.
lelkesésnagyértékümunkatársávalTörkölyJózsefdr.-ralegyüttamagyardiákságszociális
támogatásánakügyétővezetiésirányitja.Elnökeafőiskolaiifjúságszociálisérdekeittámo-
gatótársadalminagybizottságnak.Fáradhatatlanagitációjávalővetetteésszerveztemega
pozsonyiésbrünnimagyarmenzáknakésdiákotthonoknakalapjaitésezeknekfönntartá-
sáértállandóannagymunkátvégez.Egyikvezetőkezdeményezőjevoltannakazeszmének
is,amelyamagyardiákságotamagyarnemzetimunkábakívánjabekapcsolnisazeszme
gyakorlatimegvalósitásaérdekébensokirányúkezdeményezőmunkátvégzett.

aszépünnepalkalmávalelkellettmondanunkmindezt,bártudjuk,hogygrosschmid
géza dr. nemes egyénisége tiltakozik a nyilvános ünneplésnekmindenmódja ellen. de
követendőpéldánakállítjukodaazőmunkás,szépmagyaréletét,amelyetaharmónia,az
emelkedettszellemsakeresztényfilozófiabölcsességefejlesztettnemzetikisebbségiéle-
tünkegyiklegnagyobbértékévé.azilyenéletpéldátmutatsazilyenpéldakövetésreméltó.
Kívánjukgrosschmidgézának,hogyasokatszenvedőmagyarkisebbségérdekébenésa
sokatszenvedőszlovenszkóérdekébenazemberikorlegvégsőhatáráigfolytathassaazta
nemesésönzetlenmunkát,amelyreráillenekazapostolszavai:bonumcertamen.

(PMH,1932.december4.3.p.)

Említsükmeg,hogyazapa isnyilatkozotta fiáról,mégpedigacsaládvisszafogottan
elegánsmódjánúgy,hogynemmondottrólasemmit.aPMH exkluzívnakszántanyagá-
ban(A politikus az iróról – az apa a fiáról címmel,„aPMHeredetiriportja”műfaj-meg-
határozással) az újságíró győry dezsőt udvariasan kikosarazzák: „Előhozakodtam,
hogymitakarok.grosschmidgézamosolyogvanézrám,aztánkategórikusankijelenti,
hogyinterjurólszósemlehet,anyilvánosságelőttnembeszélafiáról,különbenisa
sanyisemszeretiazilyesmit.”(győry1928,4.p.)

akönyvésaPMH

KönyvénekvárhatómegjelenésétazuniversumnyomdaaPMH-bananyárvégeóta
reklámozta.Elsőemlítéseakötetelőjegyeztetésilehetőségétismagábanfoglalja:

Könyvbenjelennekmeggrosschmidgézabeszédei,törvényjavaslataiéstanulmányai
a csehszlovákiai magyarság politikai, tudományos és irodalmi életének nevezetes

eseményeleszgrosschmidgézadr.szenátoroktóberbenmegjelenőkönyve,amelyben
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azillusztrisszerzőazeddigipolitikaiműködésérőlszólódokumentumokatgyűjtöttössze.
ahatalmasmüegybenkisebbségiéletünkklasszikuskeresztmetszetelesz,amitajogász
ésapolitikushivatotttollarajzolelénk.

amindenintelligens,nemzetesorsávaltörődőmagyartérdeklőkönyvelőfizetésérea
könyvetelőállítókassainyomdaakövetkezőelőjegyzésifelhívástküldiszét:

F.évioktóberhófolyamánjelenikmeggrasschmid[így!]gézadr.nemzetgyűlésiszená-
tor„Kisebbségisors“cimü,mintegy25–28ives(körülbelül460–450oldalas)nagymunká-
ja,melyaparlamentiésegyébpolitikaigyűlésekenmegtartottbeszédeit,törvényjavaslatait,
előadásait és tanulmányait foglalja –magyarázó és összefoglaló jegyzetekkel kisérve –
magában.Ezeken,mintegyvetítőtükrönátvilágitráaszerzőkisebbségiéletünkküzdelme-
ire,annakjogitermészetéreésmindenjelentős,politikai,gazdasági,társadalmiéskulturá-
lisfázisáraésdokumentáljaegyúttalaztahatalmasmunkátis,melyetellenzékipolitikánk
azelmúltegyévtizedalattkisebbségiéletünkmegjavításaérdekébenvégzett.

amunka kell, hogy érdekeljenminden kisebbségi sorsban élő intelligens embert,
mertakisebbségihelyzetmegvilágításamellettegyúttalutbaigazitást isadarra,hogy
hogyanvédekezzünk,törvényesutakon,annakveszedelmeiellen.

akönyvtisztajövedelmétaszerzőaprágai,brünniéspozsonyimagyarmenzákjavára
engediát.

amaganemébenhézagpótlóésmagyarnyelvenlegelsőilytermészetű,aszerzőki-
adásábanmegjelenőnagyésérdekesmüamellékeltmegrendelőlapkitöltéseésbekül-
déseutjánjegyezhetőelő.

Előjegyzésiára–1930szeptember20-ig–díszesegészvászonkötésben48.–csK.
Postaiküldéseseténkötetenkint3.–csKportóköltség.

aboltiártermészetesenjóvalmagasabblesz.
Pénzbeliküldeményekabratislavaiáltalánosbankkassaifiókja,Kosice–Kassa,Fö-

ucca4.cimre,„grosschmid-könyvszámla“javáraküldendők.
Tisztelettel:
„univERsuM“
Kereskedelmiésiparinyomda
Kosice—Kassa,gyula-ucca2.

(PMH, 1930.augusztus27.9.p.)

Második említése a PMH-ban a „Röviden”-ekműfajában (az időjárás-jelentés alatt)
adjahírülaközelgőmegjelenést:

–grosschmidgézadr.könyve,a„Kisebbségisors“,amelykb.450oldalonaszenátor
parlamenti és egyéb politikai beszédeit, törvényjavaslatait, előadásait és tanulmányait
magyarázóésösszefoglalójegyzetekkelellátvafoglaljamagában,megrendelhetőakas-
sai„universum“Kereskedelmiésiparinyomdánál(Kosice,gyula-u.2.).amagyarkisebb-
ségisorshütükreezakönyv,amelyoktóberhófolyamánjelenikmegsára48korona
lesz(postaiküldésesetén3koronaportóköltség).akönyvtisztajövedelmétaszerzőa
prágai,brünniéspozsonyimagyardiákmenzákjaváraengediát.(Pénzbeliküldemények
abratislavaiáltalánosbankkassai fiókja,Kosice–Kassa.Fő-u.4.cimre, „grosschmid:
Könyvszámla“javáraküldendők.

(PMH, 1930.szeptember2.7.p.)

ugyanezabeharangozómegjelentalap1930.október1-jeiszámának8.oldalán,szin-
téna„kisszínesek”között.aPMH 1931.január1-jeiszámának2.oldalánmár–szer-
zőnélküli–ismertetőtolvashatunkamegjelentkötetrőlazzalazárómondattal,hogy„a
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könyvaPrágaiMagyarHírlapkiadóhivatalánálismegrendelhető”.arecenziószuperla-
tívuszokbanszólaműről,(egyebekköztmegjegyezve:„az500oldalterjedelműhatal-
maskötetszegényespolitikaiirodalmunknakelsőjelentősalkotása.”),delényegében
csakazelőszavátparafrazeálja,sszerzőjeországoséskassaitevékenységeitemlíti.a
könyvrőlanapilapakésőbbiekbensemfeledkezikmeg,az1931.április5-iszám17.
oldalán A kisebbségi kérdés fejlődése. Fejezet Grosschmid Géza könyvéből címmel
részletetközölapárhónappalkorábbanmegjelentműből.

1931-benaPMH hosszabbésfőkéntbővebb– ismétszerzőnélküli– ismertetőt
közölakönyvről,kitérveszerkezetéreis:

grosschmidgézakönyve
a Prágai Magyar Hírlap az év elején már méltatta grosschmid géza dr. szenátor

„Kisebbségi sors“ cimü könyvét. Rámutattunk a kisebbségi magyar politikai irodalom
ezenelsőnagymüvénekhézagpótló,korszakosjelentőségére.értékefölbecsülhetetlen
úgynapjaink,mintajövőszempontjából.

Hütükreezakönyvazujéletviszonyokkézéjutottcsehszlovákiaimagyarságtizenkét
éveséletének.amintgrosschmidgézadr.előszavábanmondja:„Ezakönyvrészbenfájó
visszhangja az elmúlt 12év eseményeinek, részbena jogaink tudatában való további
kitartásraösztönzőbátorítás.“

az500oldalashatalmaskönyvönvégiglapozvaésannakgyakorlatiszakszerűséggel,
könnyenkezelhetőésáttekinthetőrendszerrelrendezettfejezeteitolvasgatvaténylegfel-
elevenedvelátjukmagunkelőttmindazt,amiazelmúltévtizedalattmagyarkisebbségi
szempontbóleseményvoltspolitikai,kulturális,gazdaságiéstársadalmiproblémánkvolt
és az ma is. grosschmid géza természetesen nem történetírói feladatra vállalkozott,
hanem1924-től1930.évvégéigelmondottjelentősebbbeszédeitésasajtóbanmegje-
lentcikkeitéstanulmányaitgyűjtöttekötetbe.azalkalmazottrendszersazegyesbeszé-
deketésírásokatkísérőmagyarázatokegynagy,összefüggőegységbeolvasztjákösszea
legkülönbözőbbidő-ésalkalomszültemegnyilatkozásokat.Ez,amaszempontjábólleg-
helyesebb formaazért lett ilyenmódonmegválasztva,mertamost folyó időmégnem
alkalmas,időtörténetírásra,ellenbenamostfolyóeseményeknekavisszaadásamaaz
„élőtörténelem“ésajövőfeladataleszazt,visszatekintveésmásforrásokkalisegybe-
vetve,amúlttörténelmévéformálniössze.

a jövő történetírásnakannálbecsesebbésmindennélhitelesebb forrása leszeza
könyv, miután grosschmid gézát megnemalkuvó, gerinces magyarsága a mélységes
nemzetszeretetemellettközéletitevékenységénekmindenmegnyilatkozásábanminden-
korakomolytárgyilagosságésajogialapföltétlentiszteletejellemzi.grosschmidgéza
megállapításaitésmegítéléseitsohasembefolyásoljaegyénivagyszűkpolitikaiszem-
pont;közéletipályájánmindégazigazságratörekvéssazigazságotkövetelésmagasabb
szempontjaiéscélkitűzéseiirányítják.Ezeknekazemelkedett,nemesemberiszempon-
toknakszolgálatábanállgrosschmidgézakönyveis.

*
akönyvháromrészrevanosztva.azelsőrészbenvannakaszenátorpolitikaibeszé-

dei,amelyekettöbbfejezetbencsoportosított:azállamalakulástólamásodiknemzetgyű-
lésiválasztásig(1918–1925).amásodiknemzetgyűlésidőszaka(1925októbertől1928
októberig). a harmadik nemzetgyűlés időszaka (1929 októberétől napjainkig).
alfejezetekként külön csoportosulnak a közigazgatási reformmal, a köz- igazgatási
választásokkalsatartománygyűlésiválasztásokkalkapcsolatosbeszédek.

amásodikrészbentaláljukmegaszenátortörvényjavaslatait, interpellációit,hírlapi
cikkeitésvárospolitikaimegnyilatkozásait.acsehszlovákiaimagyarságlegégetőbbélet-
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kérdéseinekkimerítőtaglalásáttaláljukitt(állampolgárság,illetőség,adóügyek,hadiköl-
csön,ügyvédiautonómia,nyelvhasználat,kongrua,gazdaságiválság,stb.stb.)

aharmadikrészbenatársadalmiésifjúságikérdésekrőlszólóbeszédeket,cikkeket
és tanulmányokat találjuk.Eza rész főlegaz ifjúságimozgalmakésazegyesületiélet
problémáiszempontjábólérdekesésértékes.

akönyvkönnyűkezelhetőségétésagyorstájékozódássadatszerzéslehetőségéta
nagygonddalösszeállított,teljesenkimerítő,19oldalasnév-éstárgymutatóbiztosítja.

*
akönyvtudományosésgyakorlatiértékétegyarántnagybanemelikazalaposkisérő

jegyzetek.ígypéldáulakönyv190–202.oldalaintalálhatóhosszu,összefüggőjegyzeta
szenátor 1929. június 16.-án tartott eperjesi beszédével kapcsolatban teljes történeti
képétadjaamodernkisebbségikérdésfejlődésének.Ennekakomolytanulmányszámba
menőjegyzetnekrészletesismertetésérelapunkbanrövidesenvisszatérünk.5

*
grosschmidgézakönyvénekottvanahelyemindenintelligens,nemzetétszeretőés

súlyos életproblémáink elől megnemhátráló kisebbségi magyar ember íróasztalán és
könyvespolcán.akönyvmegvásárlásávaljavítunkdiákjólétiintézményeinknehézhelyze-
ténis,miutánaszerzőazönzetlenségnemesgesztusávalakönyvegésztisztajövedel-
métaprágai,brünniéspozsonyimagyardiákmenzákjaváraajánlottaföl.

akönyvmegrendelhetőaPrágaiMagyarHírlapkiadóvállalatábanis.
(PMH, 1931.március20.4.p.)

életrajzikitérő.KassárólMiskolcra

Homályfedi,vajonmiértmondottlegrosschmidgéza1932végénaszenátorimandátu-
máról,sköltözöttátKasárólMiskolcra.azerről tudósítóPMH ahírtazalábbialcímmel
hozta:Hanyatló egészségi állapota miatt vonul vissza a politikai élettől.(PMH,1932.de-
cember18.1.p.)szarkalászlóamáridézetttanulmányábanszinténegészségiokokratip-
pel,denyitvahagyjaakérdést:„azvalószínűsíthető,hogyahétéveselsővonalbeliszená-
torimunka,skülönösenaz1931.évipártköziegyeztetésektettékpróbáraerejétésegész-
ségét.nincsegyértelműadatunkvagybizonyítékunkarra,hogyvalamilyensúlyosbetegség
előjeleikésztettékvolnaerreaváratlanbejelentésre.”(szarka2017,24.p.)

érdemesidéznünkanapilaptudósítását,melyközligrosschmidgézabejelentését
arról,hogyelköltöziks lemondszenátorimandátumáról–döntésekiváltójakéntma-
gánéleti-egészségiokokathozvánföl.6 (Mindenesetrehatnappalkorábban,november
30-ánazoKPérsekújváriországoskongresszusánmégőtartottaamegnyitóbeszédet,
melyben„akisebbségiéletújerőforrásaitsakeresztényszocialistapártéletreneszán-
szátrajzoltameg”,sbeszédét„zajosovációfogadta”.7)

5 aPMHkésőbbiszámaibannemtaláltamazemlítettrészletesismertetést.
6 ittköszönömmegFilepTamássegítségétsazt,hogyerrealevélreisfölhívtafigyelmemet.
7 Egyhangulag választotta meg uj pártvezetőségét az országos keresztényszocialista párt.

PMH,1932.december1.1.p.azoKP-nakekkornemvoltelnöke,azt–EsterházyJánossze-
mélyében–adecember14-iótátrafüredipártvezetőségiülésenválasztottákmeg,közfelkiál-
tással.grosschmidgézaezen „akadályoztatásamiatt”nemvett részt. (bővebben l.PMH,
1932.december15.3.p.)
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grosschmidgézalemondottszenátorimandátumáról. grosschmidgézadr.azorszá-
goskeresztényszocialistapárt szenátora, kisebbségi küzdelmünknekegyik legfáradha-
tatlanabbvezérlőharcosa,akitakeletszlovenszkóimagyarságmindenkoregyikegyete-
mes vezéreként tisztelt s aki éppenapokbanülte küzdelmesésérdemekbengazdag
életének60-ikévfordulóját:elhatározta,hogyeszépéletcsucselértévelakisebbségipoli-
tika küzdelmesmunkája után olyannyiramegérdemelt nyugalmasmagánéletbe vonul
vissza.

aszenátorazországoskeresztényszocialistapártelnökségétakövetkező levélben
értesítetteelhatározásáról:

azországosKeresztényszocialistapártközpontjánakPozsony.
Mély tisztelettel bejelentem, hogy egyéni körülményeim akként alakultak, hogy

szlovenszkórólelköltözöm.Ezkötelességemméteszi,hogyazországoskeresztényszocia-
listapártbizalmábólismételtenbirtszenátoritisztségemrőllemondjak.amidőneztezen-
nelmegteszemésamandátumotapártrendelkezésérebocsátom,mégegyszerhálásan
megköszönöma párt és a választó közönség nagyon kitüntető ésmindig igen nagyra
becsült bizalmát és kérve, hogy szivesemlékezetükbenésbarátságukban továbbra is
megtartaniméltóztassanak,maradokmindigigazhívük

Kassán,1932december5.
grosschmidgézadr.s.k.

azorsz-ker.-szoc.pártszenátora.

*

ugyancsakbejelentettelemondásátgrosschmidszenátoraszenátuselnökségénekisés
értesülésünkszerintazelnökségaszenátushétfőiülésénfogjelentésttenniaHáznak
grosschmidlemondásáról.utódjakéntKereszturyJózsefnagygéresireformátusesperes-
lelkészt hivják be a szenátusba.Keresztury József természetesen az országos keresz-
tényszocialistapárttagjasmintilyenszerepeltpártjainkközösjelöltlistáján.

grosschmid szenátor sikerekben gazdag politikai pályafutásának delelőjén vesz
búcsútakisebbségimagyarközélettől.akisebbségimagyarságegyeteménekésáltalá-
banazőslakosságnaklegteljesebbbizalmátélveztemindenakciójában,mindenlépésé-
ben.szüllőgézadr.-nakapártelnökségrőlvalólemondásautánazországospártvezető-
ségbizalmábólmegválasztottelnökibizottságélénapártügyeinekintézésétgrosschmid
géza dr. szenátor látta el egészen az érsekujvári kongresszus befejezéséig, amikor is
ezenvállaltkötelezettségteljesítéseutánbejelentette,hogyelérkezettneklátjaazidőt,
amintaznagyjelentőségűkongresszusimegnyitóbeszédében is kifejtette, hogyapárt
életénekrenesszánszátvárjasennekelőföltételekéntujerőforrásulafiatalabberőknek
bekapcsolásáttartottakívánatosnak,shogyeztazáltalakitűzöttcéltszolgálja,visszavo-
nultazaktivpolitikai tevékenységtől.Ebbőlazelhatározásábólkifolyólagmárnemvett
résztatátrafüredielnökválasztópártvezetőségiülésensemésezelhatározásánakindo-
káulfölhoztaazt,hogyerrealépésrerábírtaazatapasztalatis,hogyhanyatlóegészségi
állapota isgátoljaabban,hogyhivatásánakkellőgyakorlásaérdekébenmellőzhetetlen
utazásokmiatt(évente150–200napottöltötttávolotthonától)tisztétellássaésezérta
magánéletbeóhajtvisszavonulni.

a távozó vezérférfi elhatározását mély fájlalással vesszük tudomásul. az egész
kisebbségimagyarságszivébezártanemesegyéniségétéssohanemfelejtielelévülhe-
tetlenérdemeit.

(PMH,1932.december18.1.p.)
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a KassárólMiskolcra költözést véglegesnek szánta, erre utal aPMH-banmegjelent
keretesapróhirdetésis(kiemelésekazeredetiben):

Kassánabelvárosbanalegjobbkarbanlevőmagánházban8szobából,hallból,für-
dőszobából,tágasmellékhelyiségekbőlállószéplakás8 elköltözködésmiatt

kiadó.
azegyemeletesház,amelypenzió,vagykisebbszanatóriumcéljairaisalkalmas,elő-

nyösfeltételekmellettmegisvehető.
Közelebbitdr.grosschmidgézánál,Kosice,Mészárosutca41.

(PMH,1932.február5.10.p.–kiemelésekazeredetiben)

Párnappalahirdetésmegjelenéseutánarövidhírekköztmegjelentazalábbikisköz-
lemény, melyben a kassai Karitasz elbúcsúzik szerzőnk feleségétől, grosschmid
gézánétól:

akassaiKaritaszbúcsújagrosschmidgézánétól.akövetkezőbúcsúsorokközlésérekér-
ték fel lapunkat: d[r.] grosschmid gézáné elhagyja Kassa városát, eltávozik a kassai
Karitasz-munkásokközösségébőlésmi,társaiamunkában,igazsajnálattalbúcsúzunk
tőle.Munkatársat veszítünkelbenne,olyat,akinemcsaknévvolta listán,hanemaki
áldozott,dolgozott,gondolkozott,tervezett,irányitott,akimélyenátérézteaztanagyigaz-
ságot,hogya„közösügyben“csakúgyvanvérkeringéséséletképesség,haazaközös
ügymindenegyes lélekkülönegyéniügye,gondjaésmunkaterülete.Eszmékethozott,
tanácsokatadott,dicsértéskritikájamindigelrendezőésépitővolt.Mindigazigazságot
ésigazságosságotkeresteésképviseltealegtisztábbegyéniönzetlenséggel,függetlenül
attól, hogy kivel, milyen személyiséggel állt szemben. dr. grosschmid gézáné az az
embertípus,akitismernikell,meglátniegészközelről,mertcsakezaközelségengedett
betekintéstügyszolgálataésegyéniéletemindignemesveretűstílusába.akieztastílust
megismerteésmegértette,azegészszívvelmegszeretteőtésnemtudottmást,minthű
maradnihozzá,mertérezte,hogybennemindenönérdekbőllecsiszoltvezetőtazéletben,
irányítótamunkában,barátotéstestvérttalált.ömostelhagybennünket,átlépiennek
azországnakahatárát.azéletkényszerítőkörülményeielőtttisztelettelkellmegállnunk.
dr.grosschimdgézánétnemtartóztathatjuk,nemnehezíthetjükmegnekiabucsuzást
könyekkel és panasszal.de nem tagadhatjuk, hogy fáj az elmenetele, hogy átérezzék
mélyenaveszteségetmunkaterületeinkensegyéniéletünkben.szeretetünk,hálánkés
hűségünkelkisériőtujéletkörülményeiközé.(h.o.)

(PMH,1933.február14.6.p.)

avisszavonulásaésMagyarországraköltözéseokaiköztnagysúllyalesiklatbatehát
az,amitőmagafogalmazmeg,szinténeléghomályosan,fentidézett–december5-i–
levelében: „egyénikörülményeimakkéntalakultak,hogyszlovenszkórólelköltözöm.”
azegyénikörülményekközésorolhatjuk,amitalevelétközreadócikkígyemlít:„meg-

8 vö.„apámisúgyérezte,hogyúriembernemfizetbértésnemlakikidegenházban;smindent
elkövetett,hogymihamarsajátházbaköltözhessünk.deaddigmégelteltjóidő,másfélévti-
zedis.a»sajátházba«énmárcsaklátogatóbajártamle,nagydiákvoltammárakkor,snincs
isjóemlékemarrólafölöslegesen-tágas,csaknem fényűző épületről.”(Márai[1934],11.p.
–kiemeléstőlemcsg)
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érdemeltnyugalmasmagánéletbevonulvissza”.grosschmidgézaezekszerintbelefá-
radtvolnaapolitikai-közéletimunkábaéscsatározásba,deszámbajöhetennekkövet-
kezménye,azegészségiállapotánakromlásais.ÚjabbszempontokatvetfelPMH-beli
(alábbteljesterjedelmébenközölt)nekrológjábanTostbarna,megemlítve,hogytávo-
zásakorkisemkísértékőtazállomásra(valaminthogykésőbbatemetéséresemmen-
tekel),vagyisgrosschmidgéza1932végérepolitikailaglégürestérbenmaradt;továb-
bá „megrendült egészség”-ről, „gyilkos kór”-ról beszél, azaz a politikus talán mégis
súlyos beteg lehetett; közrejátszhatott távozásában az is, hogyMagyarországon élő
gyermekeiutánment; továbbámindezekegyüttese;svégül,amitegyelőrecsakTost
barbátóltudunk:grosschmidgézátmegsértették,seztőnagyonszívérevette(azidé-
zettcikkbenakiemeléstőlem–csg).

dr.grosschmidgéza
1872-1934

anagylelkekhezméltószerénységgel,csendben,mintazárnyék,vonultelkörünkből
másfél év előt [így!] a mi szeretett, nagyrabecsült, felejthetetlen szenátorunk, dr.
grosschmid géza. csak a szeméből peregtek a bucsuzásnak keserű, néma könnyei,
mikorvonatakirobogottakassaiállomásról.senkisemlátta,–csakhűségesfelesége,
mertkisemkísértükazállomásra,elsembúcsúztattuk,egyikünksemtudtatávozásának
napját,óráját.Mindigkomoly, jóságosarcátelöntötteakönnyekárja,sszivéremázsás
súllyal hullottak a nehéz bucsuzásnak keserves érzelmei, amikor rajongásig szeretett
szülővárosának,szülőföldjénekutolsókontúrjai is tünedezteka láthatáronés lelkében
érezte,hogytöbbénemleszviszontlátás!...

azóta, igyekezettuj állásában,ujhelyén talpig férfimaradni, betöltenihivatásátúgy,
amintmegszoktavoltegyszép,derűs,harmonikussvégülharcoséletenát.

deagyilkoskórerősebbvoltnála,leteritetteésismétcsakúgy,minttávozásánál,sze-
rényen, csendben kivitték a temetőbe. anélkül, hogy ott állhattunk volna ravatala körül,
anélkül,hogymegköszönhettükvolnanemesmunkáját,férfiaspéldaadását,anélkül,hogy
szülőföldjénekegymegszenteltrögétfejealátehettükvolna,eltávozottcsendben,örökre.
abbananagyűrben,melyetmagautánhagyott,mostmárcsakazönvádnakazaszemre-
hányásakong,hogyminagyjainkatcsakholtukutántudjukméltányolni.Mégazafátumis
ellenünkvolt,hogylapunképpenamélygyásznapjaibannémaságravoltutalva9 éscsak
mavanalkalmunkdr.grosschmidgézanagyságátolvasóinkszemeelévetíteni.

dr.grosschmidgéza1872-benszületettKassánréginemesicsaládból.Középiskoláit
a kassai premontrei főgimnáziumban végezte mindvégig jeles eredménnyel. a kitűnő
tehetségű ifjú a pesti Pázmány Péter-egyetemre került, ahol nagybátyja, grosschmid-
zsögödbenőamagyarjogtudománynyilvánosrendestanáravolt.ittavattákajogtudo-
mányokdoktorává. az ügyvédi vizsga sikeres letétele után visszakerült szülővárosába,
aholelőbbmintközjegyzőhelyettesműködött,későbbmintaKassaiJelzálogbankjogta-
nácsosacsaknemharmincévenátnagyonkeresettügyvédvolt.népszerűségeáltalános
volt sKassavárosellenzékipolgáraimár fiatalkorábanavárosképviselőtestületének
tagjáváválasztották,holháromévtizedenátkomoly,higgadtfelszólalásaivalmindenkor

9 alapotazállamvédelmérőlszólótörvényrehivatkozvaháromhónaprabetiltották.a13.évfo-
lyam1934.szeptember21-iszámát(3547)az1934.december22-i(3548)követi.(azelőző
évbenisháromhónaposszilenciummalsújtották.)bővebbenl.aszerkesztőségolvasókhoz
intézettfelhívását:PMH,1934.szeptember21.11.p.
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avárospolgárságának,akultúránakésaközjónakérdekébenkifejtettmunkásságával
nagytekintélytvivottkimagának.avármegyeésvárostiszteletbelifőügyészévéválasztja,
majdazügyvédikamaraelnökiszékébekerülegyhangúválasztássalsmindenoldalróla
legnagyobbtiszteletveszikörül.Tizennégyévenátelőadójaakassaiközigazgatásitanfo-
lyamonamagyarmagánjognakésugyanetárgyelőadójaakassaimagyarkirályijogaka-
démiánis.Másfélévtizedenátajogtudományiállamvizsgavizsgálóbizottságánaktagja.

nyitottszemmeljárjaakülföldetsnagyértékűszociálpolitikaitanulmányokatvégez
olaszországban, Franciaországban, németországban, dániában, svédországban és
ausztriában.Tapasztalataikiforrottegyéniséggéformáljáksmikormegtörténtazállam-
fordulat,alegszilárdabbelhatározássalazonnalodaállakeresztényszocialistapártkas-
saitáboránakéléreéstisztakeresztényvilágnézetiperspektívávalakisebbségipolitikai
életirányítójáválesz.

Megalkuvástnemismerőtisztajelleme,ajogokkivívásánakszentkötelességérzete
hajthatatlanná teszik s vállalja a nehéz feladatot, hogy a nyelvi nehézségek dacára
bemegyacsehszlováktörvényhozásbasmintpártjánakszenátora,bölcsfelszólalásaival,
beterjesztetttörvényjavaslataivalésinterpellációivalakisebbségekjogaitéslétérdekeit
védelmezzeegészségéneksvagyonánakfeláldozásaáránis.apártországosviszonyla-
taibansemkímélimagátsemmifáradtságtól.Kelettőlnyugatigotthallottukhangjátmin-
denütt,aholazőslakosságjogaitvédenisakisebbségimagyarokatlelkesítenikellett.

Mikorpedigmagáravállaljaasúlyosfeladatot,hogyanemzetjövőjéről,azegyetemi
ifjúságrólőfoggondoskodni,bámulatraméltóeréllyelhajtjavégreterveit.Megteremtiaz
egyetemivárosokbanamagyardiákmenzákat,diákotthonokat,azegyetemidiákleányok
otthonaitsminta legjobbatya,agyermekeiközöttél.Fáradhatatlanulgyűjtszámukra
könyvet,tandijat,kenyeretsmindenlehetőtelkövet,hogyminéltöbbmagyarfőiskolást
megmentsenanélkülözésrémétől.

Ragyogótollalírjamegösszesbeszédeit.valóbanellehetmondaniróla,hogyminden
szavátmérlegretette,mielőttkimondtavolnasmindenfelszólalása,mindenújságcikke
valósággalirodalmiremekművolt,kicizellálvaalegfinomabbrészletekig.Errőltanúsko-
dikazagyönyörű,500oldalaskötet,melyet1930-banadottkiKassána„Kisebbségi
sors“címen.

Emellettidehazatöbbtársadalmiéskulturáliskörnek,egyesületnekelnöke.samikor
elfoglaltidejébőljutegy-egyfélóra,megjelenikrégibarátaikörébenésösszetartásra,lel-
kes,munkásmagyaréletrebiztatjaőket.

Egy fullánk sebezte meg később nemesen érző szivét, egy félreértésnek, egy meggya-
nusitásnak fullánkja, mellyel néhányan megsértették az ő kristálytiszta keresztény világ-
nézetét. Ez fájt neki életében a legjobban. Es ezért határozta el, tekintettel amugyis meg-
rendült egészségére, hogy félrevonul, gyermekei után megy, kik mindnyájan
Magyarországon helyezkedtek el.

Mulasztástkövetnékel,hanemmutatnékráarraarajongószeretetre,melynagyszi-
vébenélt finomlelkühitveseéscsaládjánakmindentagja iránt.olyanodaadóáldozat-
készséggelélnicsaládjáért,mintőtette,kevésférfitud.denemkisebbvolthűségeés
szeretetebarátaiirántsem.Finom,vonzóegyénisége,lebilincselő,kedvesmodoramin-
denkitmegtudotthódítani.nyugodt,fegyelmezetttudása,európailátóköre,nagyművelt-
ségepedigélvezetessétettemindigavelevalóérintkezést.

Talánkevésembermondhatjaelönmagáról.amitőegyalkalommalmondottnekem:
„alighiszem,hogyvolnaellenségem,merténsohasenkitmegnembántottaméletemben.“

amilyharmónikusésszépvoltélete,olynyugodtésfelemelővolthalálais.Egyhéttel
halálaelőttmeglátogattam.anagyszenvedéstőlelváltozottarcamosolyraderült:„dejó,
hogyeljöttél,édesbarnám,éppenazéjjelálmodtamrólad.Kedvesbarátom,négyszem-
köztakarokbeszélniveled“...azután:„feloldoztam“…!
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nyolcnapmúlva,agóniájánakbeálltaelőtt,zokogó,egybegyültcsaládjátólelbucsu-
zott, majd térdre kényszeritette e szavakkal: „gyermekeim,most imádkozzatok velem
együtt“,selkezdtehangosana„Miatyánkot“...Hangjalassan-lassanelhalt,nemeslelke
felszálltazörökbirótrónusaelé-ahol–hisszük–elvettemárjutalmátérdemdús,küzdel-
mes életéért. budapesten temették el a Farkasréti temetőben, ahol amagyar közélet
kiválóságainagyszámbankisértékutolsóutján.

örökségül hagyta nekünk nagy szellemét és azt a nemes kötelességtudást, amely
egészéletétáthatotta,samelyetmindenkisebbségimagyarnakkövetniekell!

TosTbaRna.
(PMH,1934.december23.5.p.)

Természetesenszámolnikellaszlovenszkóikisebbségipolitizálásmegváltozottkörül-
ményeivel is (anekrológotközlőkarácsonyikiadásvezércikkeitmár Jarossandorés
EsterházyJánosírják):változásoktörténtekazországosKeresztényszocialistaPárton
(oKP) belül: 1932-ben leváltják elnökét, szüllő gézát10 (Esterházy János váltja őt e
funkcióban), és azt sem szabad szem elől téveszteni, hogy a két háború közti
(cseh)szlovákiaimagyarpolitikaiirányváltásoknagybanfüggtekamindenkorimagyar-
országikurzustól–1932őszénmárgömbösgyulavoltaminiszterelnök,akonzerva-
tív-liberáliseszmékkezdtekháttérbeszorulni. Tostbarnasejtelmes-metaforikusszó-
kapcsolatai („egy félreértésnek,egymeggyanúsításnak fullánkja”)mögöttalighanem
konkrétszemélyessérelmet,vagyazoKP-nbelülmegváltozotterőviszonyokkövetkez-
ményétkelllátnunk.11

aKisebbségisors

akötetháromnagyrészreéstöbbkisfejezetreosztott;azelsőrészaszerzőpolitikai
beszédeittartalmazza,ezekkorábbankülönbözőlapokbanjelentekmeg,defőkénta
PMH-banésakassaiA Népben.amásodikrészaszenátor(éstársai)törvényjavaslatait
ésinterpellációittartalmazza;ezekjóésérdekeshozadéka,hogymagukbanfoglalják
abenyújtottakrakapottválasztis.azutolsórészkisebbcikkeketésalkalmiírásokatfog
össze(Társadalom – Ifjúság címmel).Ehhezhasonlókamásodikrészvárospolitikac.
alfejezetébenistalálhatók(pl.Tost Barna üdvözlése. Kivonat egy beszédből).akere-
séstaművégéhezcsatoltnév-éstárgymutatósegíti.

aKisebbségi sors egyiktelitalálatamagáraafogalomravonatkozik:„abékeszerződé-
sek,helyesebbenakisebbségvédelmiszerződésekvoltaképpenegyújjogiszemélyt:»a
kisebbséget«létesítették.”(165.p.)Hasonlóanfrappánsdefiníció:„Hogyittnincsdemok-
rácia,annak(…)egyiklegfőbbbizonyítéka,hogyvan»kisebbségikérdés«.”(194.p.)

10 szüllő géza és bethlen istván politikai gondolkodásának párhuzamára l. Turczel 1982,
295.p.

11 a budapesti kormányzatnak a szlovenszkói magyar politika „megújtására” tett
erőfeszítéseirőll.bővebben:simon2013,138.p.„aszlovenszkóimagyarpolitikábanbekö-
vetkezettszemélycseréktermészetesenösszefüggtekabudapestipolitikábanbekövetkezett
elitcserével.”(uo.)ittköszönömmegsimonattilaszíveséshasznostanácsait.
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a könyv egyik legegyértelműbb (gyakran ismételt és hangsúlyozott) nézőpontja,
hogygrosschmidgézaadecentralizációésateljesautonómiahíve.EszerintaPrága-
központúésacsehország(„történelmirészek”)feléfordulóirányításnakazahátulütő-
je,hogy„szlovenszkó”és„PodkarpatszkaRusz”rendreaháttérbeszorul:jogosigénye-
ikkielégítéséthasztalanvárják,infrastruktúrájukésiparukleépült,nagyaszegénység
ésmagasakivándorlókszáma.asorlegvégénaszlovenszkóimagyarságkullog,mely
nemcsakaminimáliskisebbségijogaitnemérvényesítheti,nyelvhasználatijogábanis
aminimumravankorlátozva,shátrányosanérintettaszámárakedvezőtlenközigazga-
tásireform(azún.nagyzsupákbaosztás12)miatt.Kultúráját,iskolahálózatátnemtámo-
gatjaakormány.Elintézetlenazállampolgárságmegítélésénekkérdése(későbbiscsu-
pán részlegesmegoldásszületik), anyugdíjfolyósítás is szelektív.grosschmid (ésaz
oKP) kemény ellenzék, a költségvetést sosem szavazzákmeg, és ellenzékként is a
sérelmipolitikaleghangosabbszószólói.ésalegkitartóbbakis:„Fennkelltartaniellen-
zékiálláspontunkat,bizonyságáulannak,(…)hogymiaszlovenszkóésPodkarpatszka
Rusz részére járó autonómiát (…) komolyan gondoljuk, komolyan akarjuk.” (87. p.)
valamint,1929-bőlvisszatekintve:„azelmúlttízesztendőben(…)iparkodtunkigazain-
katmindentisztességeseszközzel:sajtóval,népgyűlésekkel,nemzetgyűlésifelszólalá-
sokkal, interpellációkkal stb. hirdetni.” (223. p.) és előretekintve is biztosítja híveit
arról,hogy fáradhatatlanulmindenútonsmódonkitarteszméimellett: „haezenaz
úton [a szlovákokkal együttműködve az autonómiáért – csg] az itt élő magyarság
egyenjogúságát, nemcsak papíron, de egyenrangú polgárokként való érvényesülését
gyakorlatilag,tényleg,aközéletmindenterénbiztosíthatjuk,–azabbanvalóközremű-
ködésre,törvényjavaslatokkidolgozására,egymásköztiésakormánnyalvalótárgyalá-
sokraéshakell,alegszívósabbparlamentiküzdelemre,mindenkorkészekvagyunk.”
(271.p.)

anagyzsupa-rendszerésanyelvtörvényegymásterősítvekorlátozzákamagyarokat:
„nálunk,szlovenszkóbanazonbanezanagyreform,melyvölgyek,hegyekalakulata,
folyókiránya,történelmifejlődésésalakossággazdaságiérdekeiellenéreújpolitikai
kerületekbeszorítjalakosságunkat,előharcosavoltszinténanemzetiállamkiépítését
célzó akaratnak, melynek – nekünk tövises – koronája a nyelvrendelet.” (32. p.)
Másutt:„vagyittvan(…)akisebbségeknyelvhasználatijoga.Eztcsakalegliberálisab-
ban,alegkiterjesztőbbenlehetnealkalmazni,haanemzetiségekkelvalóbékeszándé-
kaőszintevolna.ésíme,adminisztratívúton,abíróságikerületekkikerekítéseútjána
kisebbségek számarányát 20%-on alulra nyomják, és ezzel az élet legfontosabb
viszonylataibananyelvhasználat joga illuzóriussáválik.” (65–66.p.)aközigazgatási
reformmásaspektusúmegközelítése:„azújkerületibeosztásokugyanisarégitörté-
nelmiemlékekéshagyományokelhomályosításátésakisebbségekszámarányának,
különösen a magyarság számarányának megváltoztatását eredményezték.” (76. p.)

12 „az1920.márc.11-énkihirdetetttörvényalapjánaszlovenszkóhozcsatoltrégimagyarvár-
megyékből 6 „nagymegyét” alakítottak Pozsony, nyitra, Turócszentmárton, zólyom,
liptószentmiklósésKassaszékhellyel.”(82–83.p.)l.mégehhez:„atartománygyűlésitöbb-
séget a tagok egyharmadának kinevezése útján amindenkori kormány tartja kezében…”
(162.p.)
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ugyanezújabbkövetkeztetésekkel:az„újrendellentmondalakosságszükségleteinek.
arégivármegyékugyanisföldrajziadottságokvoltak,agazdaságiéskulturálisszükség-
letekszerintalakúltakki(…),azokmegszüntetésetermészetszerűenfogjamagaután
vonnivárosainklehanyatlását,ezekgazdaságiéleténekelsorvadásátéskulturálisszín-
vonalánakelsűlyedését.”(99.p.);végül:„»aközigazgatásireform«,azigaziautonómiá-
nak(…)atemetője”(109.p.)

Máig ismerős lehet a többségi nemzet reakciója a kisebbségi panaszokra:
„szlovenszkóaszlovákoké”;régenamagyaroknyomtákelaszlovákokat;„amagyarok
alattanemzetiségeknekennyijoguksemvolt”(117.p.);„hanemtetsziknekik,hátköl-
tözzenekki!”;akormányakülföld feléaztközvetíti,hogyakisebbségeknekátlagon
felülbiztosítottakjogai;„városainkbanamagyarutcaneveketnemegyhelyt(…)csehés
szlovákközéletifunkcionáriusoknevévelkellfelcserélni”(102.p.);amagyarpártirre-
denta; a világhatalmi kérdések lekötik a nagyhatalmakat, ezért nem foglalkoznak a
kisebbségekhelyzetével;ingerültséget,ellenszenvetésretorziókatváltki,ha„akisebb-
séghelyzeténeksulyosságáraahatárokontúlisreámervalakimutatni”(193.p.);az
„improduktívhadügyicélokrafordítottsokszázmillió”(236.p.);stb.

grosschmidtermészetesennehezményezi,haMagyarországotkedvezőtlenfényben
tüntetikfel,bíráljákvagykiközösítik:„Természetszerűazonban,hogyazittenimagyar-
ságaztakülpolitikátnemhonorálhatja,amelynekéletestvéreiellenirányul…”(113.p.)

Többször visszatérő téma, hogy a kisebbségi magyarok nem a számarányuknak
megfelelően kapnak juttatásokat: „számszerűleg ki lettmutatva, hogy nem a reánk
nézvelényegesenkedvezőbbténylegesállapotnakmegfelelően,deahivatalosstatisz-
tikaszerintilétszámarányunkalapjánis,aköltségvetésbeakultúráliscélokrafelvett
összegekből bennünket mennyi illetne és abból tényleg mennyivel kevesebbet
kapunk.”(58.p.)a247–249.oldalakonvalóbanrészletezi,hogyaz1930-asévikölt-
ségvetésbőlmennyiszázalékjutottaz5,57%-nyicsehszlovákiaimagyarnak:amagyar
középiskolákazösszeg2,5%-átkapják,atanítóképző0,3%-ot,aszakiskolák1,4-et,a
nőiszakoktatássemmit,a„kisebbségiiskolák”alatt–200milliókoronástámogatás-
sal–anémetésmagyarvidékekenlétesítettiskolákértendők,amagyarfőiskolások
szociálissegélyezéséresemmit,amásfélmilliókoronásirodalmitámogatásbólsemmit
stb.„aköltségvetésijog–azautonómiacsírája…”(237.p.)

súlyosgondnemcsakamagyarságszempontjábóldiszkriminatívföldbirtokreform,
hanem a magyar könyvek és hírlapok beengedésének akadályoztatása is. Pedig:
„szlovenszkóaszlovenszkóiaké.”(233.p.)

ajogegyenlőségésazegyenlőbánásmódelve(illetveezekhiánya,„acsehek”általi
megszegése) is vissza-visszatérő sérelmezett kérdés: „Mimagyaroknem irigyeljüka
csehektőlazt,hogynemzetiéletükszabadságáhozeljutottak,nemirigyeljük,hogyállí-
tólagossokszenvedésutánazéletörömeiheziselértek,csaknemismerjükel,hogya
szerencseekedvezésejogotadnanekikahhoz,hogyvelünk,mintletiportellenséggel
bánjanak.”(102.p.)nemennyireironikusmegfogalmazásban:„amiigazságunkpedig
az,hogymiittnemlegyőzött,deezerévótaittélőnépvagyunk,amelynekjogaitnem
lehet eltemetni.” (114. p.) Más következtetésekkel, egy közkeletű vád cáfolatával:
„kötelesség(…)rámutatniarra,hogyamipanaszainkésvádjainknemlégbőlkapott
szavak,kötelességönmagunkkal,deanagyvilággalszembenisbizonyítaniazt,hogya
kormányzással való elégedetlenségünk nem irredenta fészkelődés szüleménye…”
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(134.p.)valamint:„mamár[1929-ben–csg]»szalonképes«abékeszerződésekigaz-
ságtalanságainak kiküszöböléséről beszélni” (211. p.) Persze, ez a szalonképesség
sokkalinkábbcsaknéhánykedvezőkülpolitikaieseménykeltettevágy,valójábanmaga
akifejezés is riadalmat kelt, továbbra is: „ami politikai életünkbenellenben rögtön
államellenestörekvésről,felforgatásiszándékrólbeszélnek,mihelystamost[1930–
csg]uralmon levő centralistapolitikai körökérdekeit érintő »autonómia« szót valaki
csakkiismeriejteni…(256.p.)

azAktivizmus – negativizmus c.fejezetafogalmaktisztázásátszolgálja:„acsehek
azaktivistapolitikaalattvalójábanaztértik,hogyföltételésgondolkodásnélkülenge-
delmeskedni kell a kormányzó többségnek.13 negativizmus alatt pedig az állam és
annakjogrendjeelleniállásfoglalást.”(207.p.)

ademokrácialényegeskellékeialfejezetcímerögtönlábjegyzetetkap,sebbenezt
olvassuk:„azezenkellékekhiányánakigazolásárafelsoroltbizonyítóadatokközléséta
cenzura–annakidején–nemengedélyezteésígyazittismellőzendővolt.”(124.p.)
alegfontosabbháromkellékegyébként:ajogegyenlőség,agazdaságiigazság,azálta-
lánoskultúra.azezekellenhatókormányzatifellépésselszembenháromalapterületen
kellvédekezni:amindennapi,acsaládiésaközségiéletben(részletesebbenl.a125–
126.oldalon).Másuttezekhezméghozzátesziaszövetkezetimozgalomkiépítésének
szükségességét. Később a helytállás három fundamentumát részletesebben kifejti
(csaknemmáraisszentenciákkal):„amindennapiéletben–azotthonunkban,aközsé-
günkben.amindennapiéletben:szivósmunkávaléstakarékossággal,hogyanyomo-
rúságlenetörjön,–acsaládiotthonunkban:fajunk,nyelvünk,műveltségünkésemlé-
keinkőrzésévelésápolásával,hogyajövendőgenerációkbaniséljennemzetünk,–és
aközségiéletben:hogyamagunksorsafölöttegyelőrelegalábbagazdaságiéskultu-
ráliskérdésekben,későbblehetőlegazéletmindenviszonylatábanmagunkintézked-
hessünk.Hogynapifáradozásunknelegyenhiábavaló,hogyotthonunkéleténeknyu-
galmátmegőrizzük,annakezaharmadik,aközségiéletbenvalórészvételünk,ottani
biztonságunkazelőfeltétele.”(131.p.)anélkül,hogyminősítenémafentigondolatot,
ezafajtakonzervativizmusmaisbátranvállalható.

smégegyadalékajogegyenlőségproblematikájához:„Hogyezahelyzetmegjavul-
jon,ahhoznekünk–méghaezacsodamegistörténnék,–nemminiszteritárcavagy
egyébmagashivatalokkellenek,nemisamagasabbgabonaár,hanemazegyenlőjog,
egyenlőigazság,azegyenlőkultúrálisésgazdaságiszabadság,aminekatöbbimesszi-
rőlmegcsillogtatottértékcsaktermészetszerűfüggvényelehetne.”(158.p.)

13 azaktivizmusárnyaltéstagoltkérdésköréhezl.simon2013.
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gáboR csanda
noTEs on THE booK abouT géza gRosscHMid

This paper is devoted to the writings and speeches of a Hungarian christian
socialist politician in slovakia, senator géza grosschmid (1872–1934). The
recently published volume mainly contents applicable news coverage of
contemporary newspapers, first of all that of the Hungarian-language Prague
daily,thePrágaiMagyarHírlap.byexaminingthepressbackground,thepaperas
centralquestionraisestheissueofthesenator´sretreatmentandthepossible
causesofhisrelocationtoHungary.
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