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TanulmányokTanulmányok

SzűTS ISTván GerGely

Sikerek,kompromisszumokéskudarcoka
felvidékimenekültekintegrációsfolyamataiban

ISTván GerGely SzűTS 94(100)”1914/1918”:355.48
Successes,compromisesandfailuresintheintegrationprocess 341.43(=511.141)(437.6)”1918”
ofasylum-seekersfromformerupperHungary(today’sSlovakia) 316.4.063.3(439)

keywords: Hungarian asylum-seekers from Slovakia. The integration and adjustment of the settlers in
Hungaryafter1918.Thenewlifeofcommunitiesfromkošice,GemerandSpišinMiskolc.

Trianonkérdésévelakorábbiévtizedekkényszerűhallgatásátkövetőenazelmúltévek-
benmegszámlálhatatlanszerzőfoglalkozott.Amáigfeldolgozatlankollektívtraumák,
véltvagyvalóssérelmekéstévhitekmiattazonbancsakkevésvoltképesamegisme-
résre törekedni és megpróbálni megérteni az okokat és következményeket.1 A
Trianonhoz vezetőutakatésadöntésmögöttállódiplomáciaimanővereketmamár
ismerjük, azonban továbbra is szürke foltnak számítazanyaországbaérkezettmajd
430ezermenekültsorsa.Feltételezhetőenennekegyikoka,hogyatémapolitikaitúl-
hevítettségevagyéppenelhallgatásamiattaligtörténtekérdemikutatások,illetveaz,
hogyaprimerforrásnakszámítóországosMenekültügyiHivatal(oMH)iratanyagamáig
ismeretlenhelyenlappang.2 ezutóbbimiattcsakirattöredékekből,illetveaz1924-ben
kiadott zárójelentésükből következtethetünkműködésükre és így a komplexmagyar
menekültügyre.

Atémávalkapcsolatosbizonytalanságottovábbnöveli,hogymajdkilencvenévalatt
lokálisszintenisaligtörténtekkutatások,emiattmáignemismerjükazegyestelepü-
lésekbefogadóésbeköltözőközösségeinekreakcióit.3 Atanulmánycéljaéppenezért
az,hogyegykiválasztotttelepülésésegyforráscsoportsegítségévelmegpróbáljaérzé-
keltetni a trianoni döntés okozta kényszerű migráció rövid és középtávú hatásait.
Mindehhezolyanmenekült-életutakat választottunk,amelyekbőlhacsak részben is,
dekirajzolódhatnakazegyéniintegrációlehetségesfolyamatai.Bármindenmenekült
történeteegyedi,mégisezekamárfeltártéletútrészletekakármodellkéntisszolgál-
hatnakamenekültkérdésegykésőbbikomplexvizsgálatához.kutatásunksorán1918
végétől a menekültek fontos tranzitállomásának számító Miskolcot, valamint az itt
1921-benés1922-benfelvettoptálásijegyzőkönyvekethasználtukalapul.4

Az optáló,5 azaz állampolgárságért folyamadó 784 személyről készült, részletes
adatokatközlőnaplókelemzésétegykorábbitanulmányunkbanmárelvégeztük,ezért
mostelsősorbanazokraaFelvidékrőlérkezettésavárosbanletelepedettmenekültek-
rekoncentráltunk,akikesetébensikerültfeltárniintegrációsfolyamataiknaklegalább
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egy-egyrészletét.6 célunkazvolt,hogyazéletrajzi lexikonokból ismert,újállomáshe-
lyükönnagyrészthivatallalvártelitképviselőimellettolyanhétköznapiszemélyekmin-
dennapjaibaisbepillantástnyerhessünk,akiktörténeteiérzékeltethetikazintegráció
egyediésáltalánosjellegzetességeit.Ittkellrögtönhozzátenni,hogyazegyénsikerte-
lenalkalmazkodásikísérletei–különösenazalkalmazottakesetében–ahivatalosira-
tokbanaligérhetőektetten,ugyanisadeklasszálódásnyománezekaszemélyekvagy
„eltűntek”,vagykevésbéjelentősszintrekerültekazállamibürokráciában.

Amenekültekazonosításátnehezíti többekközöttaz is,hogytöbbségükalkalma-
zottkéntönkéntvagyközpontiutasításragyakranváltotthivataltéshivataliállomást,
emiatthaszemélyi lapjahiányosvolt, élettörténetétnehéz rekonstruálni.különösen
igazezaz1918és1923közöttiévekre,ekkorugyanistöbbtízezermunkátésegzisz-
tenciát vesztett hivatalnok próbált elhelyezkedni a majd egyharmadára csökkent
országbanésannakapparátusában.ezeknekakorábbantaláningatlannalsemren-
delkező,csakingóságaikegyrészévelérkezőknekelőbbbiztosnaktűnőegzisztenciára
voltszükségükahhoz,hogyújkörnyezetükbengyökeretverjenek.emiattgyakoriakvol-
takazáthelyezésekésazezzeljáróköltözések.ennekköszönhetőenamenekültekegy
részével,elsősorbanaz1920-asévekelső felébenkészültnév-éscímjegyzékekben
egyszerűen nem találkozhatunk. Mindezt figyelembe véve érdemesebb az évtized
másodikfelérekoncentrálnunk,hiszenekkorraanagymunkaerő-vándorlásmárjelen-
tősencsökkent,ígyazegzisztenciátteremtőmenekültekazonosításaegyadotttelepü-
lésenkönnyebbfeladatnaktűnik.

Azegyén integrációs folyamataiban fontos szerep jutott a közös származástudat-
nak, így például a lokális identitás alapján szerveződő és működő közösségeknek.
Ismertugyanis,hogymáratrianonidöntéselőttnemcsakországos,hanemhelyiszin-
tenistöbbolyanszervezetalakult,amelyekszellemiségeésösszetartóerejeazelsza-
kítottterületekemlékezetéhezkötődött.Afelvidékiekesetébenfontosmegemlíteniaz
1919-benzászlótbontó,amenekültekügyeivelhangsúlyosanfoglalkozóirredentapro-
pagandaszervezetet,aFelvidékiligát,valamintazegyévvelkésőbblétrejött,miskolci
csoporttalisrendelkezőSzepesiSzövetséget.Akétszervezetközülazelőbbinéhány
évenbelülállamidöntéskövetkeztébenmegszűnt,aszepesiekazonbantöbbmintkét
évtizedenkeresztül,egészen1947-esfeloszlatásukigműködtek.

AMiskolconletelepedettfelvidékiekislétrehoztákazokatatársaságokatésszerve-
zeteket,amelyeklegtöbbesetbenakibocsátóközeg,tehátazelhagyottváros,atájvagy
avármegyealapjánszerveződtek.Ajegyzőkönyvszerintamenekültekközelfele(44,17%)
kassáról,GömörbőlésaSzepességbőlszármazott,nemvéletlen,hogyhozzájukkapcso-
lódóanjötteklétretársadalmiszervezetek.ezekazegymássaltalánelőszöritttalálkozó
„földik”szerveztékmegésműködtettékazokatahivatalosésnemhivatalosérdekvédel-
miés/vagykulturálisközösségeiket,amelyeknemcsakasaját,hanemabefogadóváros
közéletébenisfontosszereppelbírtak.Akövetkezőkbenakibocsátóközeghezkötődően
nézzükvégigagömöri,akassaiésaszepesimenekültekintegrációskísérleteit,azegyé-
niesetekmellettkülönfigyelmetfordítvaközösségiéletükmegismeréséreis.

Amenekülésstációi

1918őszénaháborúsvesztesMagyarországterületénolyanújállamokkörvonalazód-
tak, amelyekben az addig államalkotó nemzet, a magyarság később kisebbségbe

4 Szűts István Gergely
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került.Azújközép-európaistatusquougyancsakakövetkezőévekbenválthivatalos-
sá,azország területénazonbannagymértékű,elsősorbanamegszállt területekrőla
centrumirányábatörténőnépességmozgás,kényszermigrációvettekezdetét.Atörté-
netiMagyarországészakihatárátelőszörnovember1-jén,aPrágábanmáraMonarchia
általaláírtfegyverszünetiegyezményelőttlétrehozottcsehszlovákköztársasághadse-
rege lépteát.néhánynaposelőrenyomulásukatazonbannemzetőr csapatokvissza-
verték, ígyrövidesencsakamorvahatárszélenésavágvölgyébenmaradtakkisebb
egységeik.AzészakivármegyékbevalószervezettbevonulásramajdaHodža–Bartha-
félemegállapodássoránegyeztetettideiglenesdemarkációsvonalkijelölésétkövető-
en került sor.7 ettől délebbre, a károlyi-kormány által kényszerűen elfogadott első
demarkációs vonalig, tehát a duna–Ipoly vonaltól a rimaszombat és az ung folyó
közöttkijelöltterületekigdecembervégénértekelacsehszlovákcsapatok.8 Akivonuló
magyaregységekutánérkezőcsehlégiókígytehátkomolyabbellenállásnélkülvonul-
takbedecember29-énkassára,háromnapmúlvaPozsonyba,majd1919.január12-
énrimaszombatba.

Abizonytalandemarkációsvonalak,azegymásnakellentmondónemzetközihírek
és a csehszlovák megszállás miatt már 1918 decemberében megindultak az első
menekültekazországmégmagyarfennhatóságalattállóterületeifelé.Acsehekelő-
renyomulásávalpárhuzamosanelőszörazészaki,döntőenszlovákokáltal lakottvár-
megyékből távozott amagyar közigazgatás jelentős része. Távozásuk legfőbb oka a
gyakortaellenségeshangulatonkívülazvolt,hogyaberendezkedőcsehszlovákhata-
lomazújköztársaságnaktetthűségeskütköveteltmindenhivatalbanlevőalkalmazot-
tól.Amegszállt területekenhivataltviselőközalkalmazottakezzelszembenaz1918.
november13-ánamagyarkormányésFranchetd’espereyfranciatábornokáltalmeg-
kötöttbelgrádiegyezményrehivatkoztak,amelyszerintacsehekáltalmegszálltterüle-
tekenabékekötéspillanatáigakorábbimagyarközhatalomnakkellahelyénmaradnia.
eztazegyezménytabevonulócseheknemtartottákmeg,sőt igyekeztekminélgyor-
sabbanlecserélniamegbízhatatlannaktartottmagyartisztségviselőket.Ahűségeskü-
vel kapcsolatbanamagyar kormány később, a románokáltalmegszállt területekkel
szemben itt ugyan hozzájárult a tisztviselők hűségnyilatkozatának letételéhez, ám
ennekellenéreamagyartisztségviselőktöbbségenemzetibüszkeségbőlmégismeg-
tagadtaazt.Mindezazonbanazzaljárt,hogytöbbségüknekrövididőnbelül,gyakorta
szinteazonnaltávozniakellettállásukbólésamegszálltterületről.

Mégsemmindenkihagytaelállomáshelyét,hiszenpéldáulamagyarhivatalnokok
egyrésze,elsősorbanazok,akiknemcsaklelkileg,hanemténylegeseniskötődtekállo-
máshelyükhöz,megpróbáltákpasszív ellenállásbankivárni a párizsi döntéseredmé-
nyeit. ezekben a hónapokban ugyanis nemcsak ők, hanem a már kiköltözöttek és
egyáltalánamagyartársadalomtöbbségesemakarthinniazországfeldarabolásában.
errejópélda,hogyamárkiutasítottvagyelmenekülttisztviselőkjelentősrészénekcsa-
ládja,ingóésingatlanvagyonaméghosszúhónapokigotthonmaradt.esetükbenaza
trianonibékediktátumbanrögzítettoptálásijoghozott(kényszer)megoldást,amelyelv-
ben lehetőségetbiztosítottazállampolgárságmegválasztására,valamint ingatlanjaik
ésingóságaikmegtartására.Azesetektöbbségébenazonbanazutódállamokmindent
megtettekennekmegakadályozására.

Acsehekbevonulásátkövetőelsőhetekbenszámostelepülésenamegfelelőszlo-
vákalkalmazottirétegésamégPrágábólkinemrendelthivatalnokokhiányamiatta
magyartisztviselőknélkülözhetetlenrészeahelyénmaradhatott.Mindezazonbanalig
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néhányhétigtartott,ugyanis1919tavaszánmegkezdődtekatömegeselbocsátásokés
kiutasítások. erre, valamint a megszállás és a szlovák teljhatalmú minisztérium
Pozsonybavalóköltözéséreválaszul1919.február4-énkéthetes,azegészországrészt
megbénítóvasutas-éspostássztrájkkezdődött.Asztrájkokésszórványosellenállások
dacáraacsehszlovákközigazgatás1919tavaszáramégisviszonylaggyorsanmegszi-
lárdítottahelyzetétaFelvidéken.Mivelamagyarköztisztviselőikartekkorradöntően
cseh nemzetiségűre cserélték, a megbízhatatlannak tartott magyar hivatalnokokra
többémárnemvoltszükségük.nemvéletlen,hogyezévtavaszántömegesenkeltek
útraamegszállt területekenélőmagyarnemzetiségűvagymagukatmagyarnakvalló
személyek.Akényszerűkiköltözéstválasztóvagyamenekülnikénytelenalkalmazottak
mellettamárcius10-én,acsehszlovákhadseregáltalelrendeltáltalánossorozásmiatt
számoskatonakötelesiselhagytalakóhelyét.Amagyarmenekültekszámamindezek
miattugrásszerűenmegnőtt,sőtezzelegyidőbenmárszervezetttranszportokisindul-
takademarkációsvonalakfelé.AFelvidékészakkeletivármegyéibőlérkezőkakésőb-
bihidasnémetihatárállomásonrakodtákátingóságaikatmagyarszerelvényekre,majd
rövidesentovábbindultakMiskolcirányába.

Akorabelihíradásokszerintmárcius8-ánfutottbeazelső,hetvenvagonbólálló,har-
mincöt családot szállító szerelvény a városba.9 ezt követően a miskolci pályaudvarok
folyamatosan fogadtákaszintenapontaérkezővonatokat,deavárosszerencséjérea
többezermenekültnagyrészeröviditt-tartózkodásutántovábbutazottafővárosfelé.10

Amenekültekbeáramlásátegyidőremegállítottaavárosháromhetesrománmeg-
szállásaéskassaegyhónaposvisszafoglalása.11 erövid,aligegyhónaposhatalomvál-
tástkövetőenazonbantovábbfolytatódottacsehközigazgatáskiépítésévelegyüttjáró
kiutasításiéskiköltözésihullám.Asúlyosközellátásiéslakhatásikörülményekellené-
reavárosigyekezettkontrollálniareánehezedő,folyamatosaningadozónépmozgást.

ATanács-kormányutolsóheteibenpéldáulavoltkassaiéseperjesidirektóriumtag-
jaibólállókülönbizottságintézteamenekültproletárokügyeit.12 ATanácsköztársaság
ésavörösHadseregvisszavonulásátkövetően,1919koraőszétőlújranagyszámban
érkeztekmenekültekavárosba.Az1919/1920-astanévmegkezdéseelőttihetekben
például több száz kiutasított és önként távozó felvidéki pedagógus utazott át
Miskolcon,közülükszázhúszankaptakittideigleneselhelyezést.13

Amegszálltterületekről,majdazutódállamokbólkiutasítottakvagyönkénttávozot-
tak regisztrálása tehát viszonylag későn, csak 1920 áprilisában kezdődött meg. Az
oMH 1924-ben kiadott zárójelentése szerint eddig 350 ezren költöztek be
Magyarországterületére.Mivelahivataltcsakjómásfélévvelazelsőmenekülthullám
megindulásátkövetőenalapították,ésmivelösszeírásukbólszinteteljesenkimaradtak
azillegálisanérkezettek,ezértatrianonimenekültekszámátmamintegy430ezerre
becsüljük.Pontosadatokhíjáncsakfeltételezhetjük,hogyemajd100ezerfőstömeg
társadalomszerkezeti jellemzői nagyjából megegyezhettek a regisztráltakéival.
Amennyibenmindeztelfogadjuk,akkoresetünkbenacsehszlovákiáhozkerült terüle-
tekrőlérkezőkszámátazoMHadatainakarányaihozviszonyítvacélszerűbbközel140
ezerbenmeghatározni.leszűkítveakérdést,anépszámlálásiadatok,tisztviselőikar-
tonok, név- és címjegyzékek, valamint a fennmaradt optálási jegyzőkönyvek alapján
megpróbálhatjukmeghatározniavárosbaérkezettésottletelepedettfelvidékimene-
kültekarányátis.

Az 1910-es népszámláláshoz képest, amikorMiskolcon51459 főt regisztráltak,
1920-ratöbbmintötezerfővelnőttavároslakóinakszáma.14 Aténylegesszaporulattíz
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Sikerek, kompromisszumok és kudarcok... 7

évvel későbbmégnagyobbnövekedéstmutat, hiszenekkormár61559-enéltek a
városban. Jól látható, hogy húsz év alatt többmint tízezerrel nőtt Miskolc lakóinak
száma,ámebbenatermészetesszaporulatisbennevan.

AzoMHadataiszerinta felvidékivármegyékből1918-banés1919-benközel70
ezren,mígakövetkezőötévbentovábbi40ezrenköltöztekbeamagyarfennhatóság
alattmaradtterületekre.Amennyibenfigyelembevesszükakéseiregisztrációokozta
eltéréseket, akkor az 1918 és 1919-ben beköltözők legalább egyharmaddal többen
lehettek.Mindezaztjelenti,hogyavárosbanműködőoMH-kirendeltségáltalmegadott
7903 esetnél több, becsléseink szerint majd tízezer ügyirat keletkezhetett. A nép-
számlálásiadatokalapjánmegállapítható,hogyazügyekmögöttállószemélyekközül
végül3500-4000személytelepedhetettleavárosban.

Sajnos az újonnan beköltöző menekültekről semmilyen statisztika nem készült,
azonosításukat továbbnehezítiaz is,hogyakétvilágháborúközöttkészültösszeírá-
sokbancsakazokszerepelnek,akikmárönállóingatlannalrendelkeztek.Amenekül-
tek többsége ezzel szemben azonban hosszú évekig bérlakásokban, elsősorban a
várostulajdonábanállóHodobayésvay15 útitelepenélt,emiattnevüknemjelentmeg
avárosinév-éscímjegyzékekben.16

Felvidékimenekültek

Azoptálási jegyzőkönyvekadataiszerintazállampolgárságotkérvényezőkközül455
személy (azösszeskérvényező58,5%-a)acsehszlovákiáhozkerült területekrőlszár-
mazott.ebből259-en(afelvidékimenekültek62,8%-a)városból,míg169-en(37,2%)
falvakból,községekbőlérkeztekújlakó-ésállomáshelyükre.legtöbben,80-anAbaúj-
Tornavármegyeszékhelyét,kassátjelöltékmegkorábbilakóhelyüknek.Anagyszámú
kassai menekülteken kívül jelentős csoportok jöttek még eperjesről (30-an),
Munkácsról (15-en), rozsnyóról és lőcséről (12–12-en), valamint Pozsonyból,
zólyomból és rimaszombatból (10–10-en). A kisebb települések közül kiemelkedik
dobsina, ahonnan tízen, Torna, ahonnan öten, valamint Tiszolc és Jolsva, ahonnan
négyen-négyenérkeztek.Amennyibenmegvizsgáljuk,mely területekrőlmenekülteka
legtöbben,jólkirajzolódik,hogyfőkéntakettészakítottvármegyékhatárközelitelepü-
léseiről,ezenbelüliselsősorbanaMiskolchozközeliGömör-kishontból,Abaúj-Tornából
észemplénbőlrekrutálódottazoptálóktöbbsége.

Alegnépesebbcsoportoktehátkassáról,valamintahatáráltalkettészakított,köz-
pontjátelvesztőGömörbőlérkeztek.Magasarányukokaaföldrajziközelségmellettaz
lehetett, hogy Gömör-kishont maradék és Borsod vármegyék területét 1923-ban
Borsod-Gömör-kishontközigazgatásilagegyelőreegyesítettvármegyenévenegyesítet-
ték,ésígyazitttartózkodómégmunkanélkülimenekültekközültöbbeketújraalkal-
mazásbavettek.17 Amásik,hogykassáróltöbbállamiintézménytésazokszemélyzetét
isMiskolcrahelyezték. Az itt letelepedett felvidékimenekültekharmadiknépes cso-
portjátaSzepességbőlszármazók,illetveamagukatszepesinekvallókalkották.Aföld-
rajzitávolságellenéremagasarányukazzalmagyarázható,hogynagyszámbanvoltak
közöttük olyanok, akik az 1919-ben a városba helyezett eperjesi Jogakadémiával
együttérkeztek.

Azideérkezettésittközösségéválócsoportoktagságárólésműködésérőlegyesü-
leti névjegyzékeikből, ahelyi sajtóból, valamint a városi és vármegyei alkalmazottak
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személyi lapjaiból nyerhetünk információkat. Természetesen ezek alapján sem lehet
pontosan rekonstruálni, hogy a kassai, a gömöri és a szepességimenekültek közül
végülmennyientelepedhettekleavárosban,hiszenegyrészükfeltételezhetőennem
lettaktívrészeseahelyiközéletnek.ennekellenéreeháromcsoportszámarányaés
szervezettségemiatt érdemes arra, hogy tagjaival és magukkal a szervezetekkel is
részletesenfoglalkozzunk.

Gömörimenekültek

Azoptálási jegyzőkönyvben68,Gömör-kishontvármegyébőlszármazómenekültsze-
repel.közülükakövetkezőévtizedekbenkülönféleügyekkapcsántizennyolcszemély-
lyel találkoztunk;mindezarraengedkövetkezetni,hogyesetükbenbiztosnak tűnika
letelepedés ténye. A gömöri optálók többsége, közel háromnegyedük 20 és 30 év
közötticsaládosférfivolt.Tegyükrögtönhozzá,hogyezcsakrészbenigaz,hiszenaz
optálniszándékozócsaládokesetébenkizárólagaférjrészletesadataikerültekbea
jegyzőkönyvbe,mígahozzátartozókcsaknevükkelszerepeltek.emiattcsakacsalád-
fők, valamint az egyedülállók részletes adatai válhattak ismertté. Az optáns férfiak
többségetehátcsaládosvolt,mindeznemmondhatóelarrólakilencnőről,akikközül
nyolcanahúszaséveikvégénjáróhajadonokvoltak.közülükötkorábbanapostánál,
azállamvasútnálésazoktatásiéskulturálisMinisztériumnálálltállamialkalmazás-
ban. velük kapcsolatban a következő évtizedekből sajnos semmilyen információval
semrendelkezünk.

Acsaládokonésamagánzóhölgyekenkívültizenhétnőtlenférfiadatai ismegta-
lálhatóak a jegyzőkönyvekben. Hármukat kivéve többségük korábban szintén állami
alkalmazásbanállt,ámahogyazoptánsnők,úgyazőesetükbensemsikerültkésőbbi
életükrevonatkozóadatokattalálnunk.

Agömörimenekültek többmint fele,negyvenegyszemélyavármegyevárosaiból,
legnagyobb számban rozsnyóról, rimaszombatból és dobsináról érkezett. közülük
érdemesrögtönkiemelniaz1868-asszületésűegykorisajókazai,majd1919-igrozs-
nyói állomásfőnököt, Hazay Artúrt, akinek neve az 1924-ben alapított Gömöriek
Miskolciegyesületénektisztikarábanisfeltűnik.18 Hazayéscsaládjaaz1920-asévek
közepénabelvároshozközeliSerházutcábanlakott,akörnyéketismervevalószínűleg
szerényebbkörülményekközött,mintarozsnyóiállomásépületben.Szinténazegyesü-
lettagjavoltazaSztankovicskároly,akielőbbtanára,majdigazgatójalettamiskolci
államiPolgáriIskolának.életrajzátszerencséreismerjük,ebbőlkitűnik,hogyőéscsa-
ládja1919.november18-ánhagytaelállomáshelyét.19 Apozsonyivánkaiszületésű,de
1898ótadobsinántanítóSztankovicséscsaládjaamenekülésüketkövetőelsőéve-
ketideigleneslakásokban,többekközöttaziskolaalagsorábanvészelteát.Akétség-
kívülmegalázóhelyzetükmégígyisirigyeltnekszámított,különösenazután,hogy1920
októberébenavallásügyiésközoktatásiminiszterrendeleteértelmébenaziskolákban
levő ideiglenesotthonaikból többtucatcsaládotkilakoltattak.Arendeletértelmében
ugyanisezutáncsakolyanokmaradhattakaközoktatásiintézményekben,akikmaguk
isottálltakalkalmazásban.Aziskolaalagsorában,atornatermébenéskisebbraktá-
rakbanélőcsaládokközülekkorlakoltattákkitöbbekközöttazötvenhatéves,egykori
máramarosszigetiirodaialkalmazottat,ebliedétésfeleségétis.20 ASztankovicscsalád
hosszas és kétségkívül megalázó helyzete, úgy tűnik, 1924-re rendeződött, ekkor
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ugyanisazegyesületicímjegyzékébenmárabelvárosideákutcaegyikházaszerepel
állandólakcímeként.21 Hasonlóanszerencsésenalakultazeblicsaládsorsais,hiszen
azekkorrakirályi telekkönyvezetőkéntalkalmazottcsaládfőnevemintbérlőésegye-
sületitagisszerepelaHodobay-telepiektiszticímtárában.

Acsehszlovákhatalomátvételkövetkeztébenazészaki vármegyékbőlnagyszám-
ban kiutasított tisztviselőkkel szemben a vegyes lakosságú településeken hivatalt
betöltőkközültöbbenvagyazonnalsajátnemzetiségüknyelvéreváltottak,vagyaszlo-
vákkonyhanyelvethasználvamegpróbáltakhivatalbanmaradni.rajtukkívülakadtak
olyanhűségeskütmegtagadó,deki nemutasítottak is, akikegy időrekivártak vagy
igyekeztekazonnalmásmegélhetésutánnézni.esetükben legtöbbszörmindeznem
válhatotthosszútávútúlélésistratégiává, többségüketugyanisakövetkezőévekben
vagykiutasítottak,vagyeztmegnemvárvaönkénttávoztakazországból.ennek,vala-
mintacsehtisztviselőikarbeköltözésénekésnemutolsósorbanatöbbesidentitású
személyeknek köszönhetően a legtöbb városban jelentősen átalakult a nemzetiségi
összetétel.

nemcsakaszlovákokáltalsűrűbbenlakottvármegyékvárosaiban,hanempéldául
anyelvhatárközelébenfekvőrimaszombatbanismegváltozottalakosságösszetétele.
Az1910-esmagyarnépszámláláshozképestaz1921-escsehszlovákösszeírásszerint
–amelynekmegbízhatóságaerősenmegkérdőjelezhető–például700fővelcsökkent
azittélőkszáma,illetveezzelegyüttnőttamagukatcsehszlováknakvallókaránya.22 A
veszteséghátterébenittis,mintalegtöbbtelepülésenamagyarközigazgatásbandol-
gozókkényszerűvagyönkénteskiköltözése,illetveazidentitástváltóknagyszámaáll-
hatott.Azmindenesetremegállapítható,hogyazeltávozott,döntőenértelmiségiésa
polgáriközéposztályhozsorolhatócsaládokhatalmasűrthagytakmagukután.Jólpél-
dázzaeztrimaszombateseteis,aholakiköltözőkmiattamajdnyolcvanéveműködő
városi kaszinómegszűnt, illetvemaradék tagjai beolvadtak a helyi Polgári körbe. A
csehszlovákhatalomátvételrőlésavárosközéletét,hangulatátmeghatározómagyar
tisztviselői kar eltűnéséről emlékiratában részletesen és rendkívül plasztikusan ír
rábelyMiklóshelyikönyvkereskedőis.23

Ahogymár említettük, amegszállt területekről,majd az utódállamokból érkezett
menekültektöbbségeolyan,korábbanamagyarállamszolgálatábanállottalkalmazott
volt,akireazújhatalomnemtartottigényt.Többségükazimpériumváltásigaközigaz-
gatásbanvagyastratégiaifontosságúpostánál,vasútnálésazoktatásbandolgozott.
Bárszaktudásukraszükséglettvolna–különösenaz1919-esévekelsőfelében–,az
új hatalom mégis igyekezett elsősorban a jól képzett és magas pozíciókat betöltő
magyaroktól gyorsanmegszabadulni. Az elbocsátott vezető tisztségviselőkkel együtt
azonban több tízezeralkalmazott isönként vagykényszerhatására távozott korábbi
állomáshelyéről.

AGömörbenállásukatvesztettésazoptálásijegyzőkönyvbenszereplőállami,vár-
megyeivagyvárosialkalmazottakközültöbbszemélyt,köztükpéldáularimaszombati
vargaAndrásegykoripostaialtisztetissikerültazonosítanunk.Akérvényfelvételének
pillanatábannegyvenötéves,háromgyermekesvarganevévelazévtizedvégéntalálko-
zunkújra,mégpedigegysúlyoslakbérhátralékiügykapcsán.Ajelekszerintacsaláda
megérkezésüketkövetőegyévtizedbensemvoltképesvagycsakrészlegesenújraal-
kotniegzisztenciáját,erreutalkomolytartozásukavárosnyomornegyedénekszámító
vayútitelepen.24 Avárostulajdonábanlevőtelepenpedigekkor,egyenesaránybana
házakkomfortfokozatával,meglehetősenalacsonylakbéreketállapítottakmeg,mégis
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sok család számára ez is teljesíthetetlen volt. vargáék az évek alatt olyan jelentős
összegethalmoztakfel,amelyrendezéséreegyrekevesebbesélyükmaradt.esetükben
azért isbeszélhetünkkudarcrólvagysikertelenújrakezdésről,mertaz1920-asévek
másodikfeléreakomfortnélkülikőbarakkokbanmárnagyrésztcsakfélresiklottegzisz-
tenciák és tőkével alig rendelkező menekültek maradtak. A menekültek többsége
ekkorraelhagytaatelepet,ésvárosfrekventáltabbpontjainbéreltvagyvásároltmagá-
nakingatlant.

A postai altiszttel szemben sokkal szerencsésebben alakult a feledi születésű
BarthaImreJánosegykoriMáv-főmérnökélete.ugyanlakás-éséletkörülményeitnem
ismerjük,ámannyittudunk,hogyadiplomás,kétgyermekescsaládapa1922és1924
közöttavárosierzsébetkórházgondnokavolt.Avárosikórházbannemővoltazegyet-
lenpályátmódosító személy,ugyanis rajtaésmenekült orvosokonkívülaz1920-as
évekelsőfelébenszámosegzisztenciátvesztettértelmiségiisitttaláltszerény,ámbiz-
tosnak tűnő munkára. Hasonlóan sikeresnek számított az egykori tornaljai postai
segédtiszt,JankovicsJanóeseteis.Akiutasítottpostást,kollégáitöbbségévelellentét-
benmáramegérkezésétkövetőhónapbanamiskolcipostáhozneveztékki,segédtisz-
timinőségbe.Munkahelyetartósnakbizonyult,ésmindenbizonnyalennekisköszön-
hető,hogy1924-benafrissenátadottHodobayútitisztviselőtelepegyiklakásánakbér-
lőjelehetett.

ekétpéldávalszembenavárositisztviselőkrőlkészültjegyzékekaztmutatják,hogy
elsősorbanakevésbékvalifikált alkalmazottakesetében tartott hosszabb ideig,míg
végrevégzettségüknekmegfelelőstátusbakerültek.Többségükkartonjárólugyanisaz
1920-asévekelsőharmadábanvagyhiányoznakabejegyzések,vagyazokrövidéside-
iglenesalkalmazásokróltanúskodnak.

Amenekültállamialkalmazottakmellettnemszabadmegfeledkezniazokról sem,
akikkorábbiegzisztenciájaközvetlenülugyannemfüggöttazimpériumváltástól,mégis
a kiköltözés mellett döntöttek. Gondolunk itt elsősorban azokra a magánkeresetből
élőkre,ígytöbbekközöttügyvédekre,orvosokra,kereskedőkreéskisiparosokra,akikkel
szembenazújállamhatalomnemviseltetettfeltétlenülellenségesen.Mivelellenükalig
születtek központi rendeletek, és megélhetésük sem függött közvetlenül az aktuális
hatalomtól,ezértközülüklényegesenkevesebbentávoztaklakóhelyükről.Sajnosazon-
banazoptálásikérvényekből,ahogyazállamialkalmazottak,úgyazőesetükbensem
derülnekkimenekülésükpontosokai.Feltételezhetőentöbbségükhazafiasságbólvagy
azújhatalommalszembenkifejtettnézeteimiattvoltkénytelentávozniotthonából.nem
tudjukperszeaztsem,hogypéldáulajegyzőkönyvbenszereplődobsinaileskóAndrás
susztertésfeleségét,valamintazabafalviácsot,kosztúrJánostésháromtagúcsaládját
milyen indítékok vezérelték. Az indítékok pontos ismeretének hiányában annyi azért
megállapítható, hogy Felvidékről származó és önálló keresettel rendelkező optánsok
közülelsősorbananőtlenésakiscsaládoshuszonévesekdöntöttekakiköltözésmel-
lett.Azüzlettelésmárkiépítettvevőkörrel rendelkezőkereskedők, iparosok,valamint
ügyvédekésorvosoklegtöbbszörcsaknagyonindokoltesetbenhagytákhátraboltjukat
és praxisukat. A menekülteken belüli arányaikra jellemző, hogy a Gömörből optálók
közöttaziméntemlítettkétiparosonkívülmindösszeegyborkereskedőttalálunk.

Amenekültek foglalkozásszerkezeti sajátosságaiaz1924-benalapítottGömöriek
Miskolciegyesületénektisztikaránisjóltükröződnek.Avezetőségben,másszerveze-
tekhezhasonlóanaz„emigránsközösség”elitjéttaláljuk,kezdveatiszteletbelielnök-
tőlapártolókonátavalódidöntéshozókig.rajtukésatöbbitisztségetbetöltőharminc
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tagonkívülmindösszehárman–egyfogorvos,együgyvéd,valamintegytrafikosnő–
nemálltakkorábbanközalkalmazásban.Atagságotmegvizsgálvakijelenthető,hogyaz
egyesület, hasonlóan más menekültek által alapított közösségkehez elsősorban az
alkalmazottiközépréteggyűjtőhelyénekszámított.

A Hodobay-telepi tisztviselők egyesületével25 közel azonos időben zászlót bontó
szervezetdíszelnökségébenhelyetkaptakolyanközismertszemélyek,mintdr.Soldos
Béla,egykorGömör-kishont,majd1923-tólBorsod-Gömör-kishontvármegyefőszolga-
bírája,26 továbbá Gömör egyik jelentős földbirtokosa, egykori felsőházi képviselő, a
ragályi Balassa Ferenc,27 valamint az alsókálosai származású dr. Perjéssy Mihály28

kúriaibíró.A„héroszok”közülkülönösenérdekesPerjéssyéletútja,hiszenőmiutána
történetiMagyarország több vármegyéjébenbíráskodott, 1920-banMiskolcra került,
ahonnan alig négyévi bíráskodást követőendebrecenbe költözött. ennek ellenére a
miskolcigömöriközösségtagjaifontosnaktartottákszemélyétésavelevalóintenzív
kapcsolat fenntartását. A beléje helyezett, úgy tűnik, töretlen bizalom talán abból
fakadhatott,hogyavezetőtisztségviselőktöbbségévelszembenőéscsaládjanéhány
hétigvagonlakókéntélt,sőtezidőalattvezetéséveltöbbszörprotestáltakavárospol-
gármesterénél.29 Amenekültlétmajdmindenstációjátvégigjártkúriaibíróajeleksze-
rinthitelesésközkedveltalakjalettavárosbaérkezetteknek.

Az iméntbemutatottdíszelnökökszerepeazaktívegyesületimunkahelyettelső-
sorbanareprezentációrairányult,ígyaténylegesvezetéstakassárólmenekültTavassy
Gyulaláttael.Amegválasztásakorötvenéves,háromgyermekesnyugalmazottezredes
azegyesületenkeresztüligyekezettavárosbanésvármegyébenélőgömöriekszámára
állandó találkozási lehetőséget biztosítani. Az egyesület működésével kapcsolatban
sajnosnagyonkevesettudunk,ámannyibizonyos,hogyeltérőintenzitásúösszejövete-
leikhelyszínelegtöbbszörazállamipolgáriiskolavolt.enneklegfőbbokaazlehetett,
hogyaziskolaigazgatójahosszúévekenkeresztülSztankovicskárolyválasztmányitag
volt,mellettepedigegyikleánya,melleslegazegyesülettitkáraisaziskolábantanított.
Tavassymellett olyanközismert személyekvállaltakmégpozíciót,mintdr.Szontagh
vilmos30 jogakadémiaitanárésneográdyemilrendőrkapitány.

Agömöriekelőttaligfélévvelalapított,elsősorbanatisztviselőtelepenélőmenekülte-
kettömörítőHodobay-teleplakóinakegyesülete,szembenmásszervezetekkel,nemszár-
mazás,hanemalokálisközösséghezvalókötődésalapjánszerveződött.Tagjaiközöttígy
atörténetiMagyarországmajdmindentájárólszármazószemélyttalálhatunk.Akétszer-
vezet, amelyek között számos személyi átfedés volt, ezekben az évtizedekben állandó
kapcsolatottartottfennegymással.Mindezcsak1938-ban,azelsőbécsidöntéskövet-
keztébenvesztettjelentőségéből,hiszenekkortólagömöriegyesületlétjogosultságagya-
korlatilag megkérdőjeleződött. 1938. november 10-én a magyar csapatok bevonultak
rimaszombatba,ésmajdfélévvelkésőbbazegyesültvármegyeegykorimenekültésott-
hon maradott tagjai Miskolcon megtartották ünnepélyes találkozójukat.31 Sajnos nem
ismertahazatérőésotthonhivataltvállalókpontosszáma,annyiazonbanbizonyos,hogy
mintmásutt,ittisgyakorikonfliktusokkaljártamagyarközigazgatásújbólikiépítése.

kassaimenekültek

1918.december28-áncsehszlovákcsapatokvonultakbeAbaúj-Tornavármegyeköz-
pontjába,kassára.Avároselfoglalásátkövetőnéhánybizonytalanhónaputánaberen-
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dezkedőhatalommegkezdteamagyar tisztviselői kar szisztematikus lecserélését.A
hűségeskü kötelezővé tétele mellett kényszernyugdíjazásokkal, elbocsátásokkal és
kiutasításokkaligyekeztekrövididőalattátalakítaniavárostműködtetőintézmények
összetételét. Mindez azzal a következménnyel járt, hogy a következő években több
ezrenhagytákelkassát,sezzelpárhuzamosanhelyükre,kezdetbenleginkábbacseh
területekről,újtelepesekérkeztek.Asorsfintora,hogyakassárólelmenekültmagya-
rokkalegyidőben–harövidebbideigis–csehalkalmazottakisvagonokbakénysze-
rülvevártákhelyzetükrendeződését.

kassárólazelsőmenekülthullámmégacsehekbevonulásátmegelőzőnapokban
megindult,ámjelentősebbkiköltözésmajd1919márciusátólkezdődött.Akorabelihír-
adásokszerintazelsőszerelvénnyelközel300sorozáselőlmenekülőésugyanennyi
kiutasítotttisztviselőlépteazideigleneshatárt.32 egypostaitisztviselővisszaemlékezé-
seszerintekkorelsősorbanatehetősebbpolgároktávoztak.33

Akövetkezőévekbeneltérő intenzitássalugyan,defolyamatosmaradtakényszerű
népmozgás,1922-benpéldáulnyolchónapalatt590személytutasítottakkiavárosból.34

kassa társadalmi átalakulása – a csehszlovák népszámlálások kellő kritikájával
együtt–természetesenakassaimagyarságotérintetteleginkább,hiszenarányarövid
idő alatt közel a felére esett vissza.35 A korábban hivatalnokvárosként is emlegetett
kassaintézményeibőlelbocsátottalkalmazottakmellettahelyimagyarságszámerejét
tovább gyöngítette az identitást váltók nagy aránya és a magyar nyelvű zsidóság
„elvesztése”.ezutóbbifőlegazzalmagyarázható,hogyacsehszlováknépszámlálások,
szembenamagyarral,nemazanyanyelvre,hanemanemzetiségrekérdeztek,emiatta
lakosság 15–16%-át kitevő, döntően magyar nyelvű zsidóság egyszerűen kikerült a
kisebbségbekerültmagyarokszámadataiból.36

Avárosarculatatehát–hanemisolyanmértékben,mintahogyaztanépszámlá-
lásokadataimutatják–amenekültekésbetelepülők,valamintazasszimilálódókmiatt
lassanátalakult.Azegyiklegfontosabbváltozás,hogyszinteteljeseneltűntekaz1910-
esnépszámlálásalapjánkassalakosságánaktöbbminthúszszázalékátkitevőközal-
kalmazottakésavéderő tagjai.37 Amagyarközösségesetében,nemszámolva idea
kiköltöző szabadfoglalkozásúakat, ez legalább 8500–9000 személyt érinthetett.
Többségükhivatalávalegyüttköltözött,Miskolcralegnagyobbszámbanpostásokésa
hadsereg tagjai érkeztek. Az optálási jegyzőkönyvben szereplő nyolcvan kérvényező
közül huszonnégyen a kassai Magyar királyi Posta és Távírdai Igazgatóságon, míg
tizenhatan a városi katonai parancsnokságon dolgoztak. Az optánsok között rajtuk
kívülmégötrendőrtésfőiskolaihallgatót,négyMáv-alkalmazottatésmeglepetésként
mindösszekétpedagógusttalálunk.

Az impériumváltást követő hetekben az alkalmazottakmellett tehát hivatalaik egy
része,ígyapostaigazgatóságonkívülatankerületifőigazgatóság,akerületirendőr-főka-
pitányságésahadbiztosságisMiskolcraköltözött.ezenkívülittnyertmégelhelyezéstaz
ungvárifőreáliskola,atótsóvárierdőkapitányság,valamintazeperjesijogakadémiais.A
hivatalokkalegyüttkiköltözőalkalmazottakmellettnagyszámbanérkeztekmégkassai
vasutasok,valamintavárosgyalogezredének,aharmincnégyeseknektisztjeiis.

Afelvidékimagyarközoktatás lefejezéseésapedagógusoktömegeselbocsátása
ellenéreaz optálási jegyzőkönyvbenmindössze két állami tanító nevével találkozha-
tunk.Arányukennéltermészetesenlényegesenjelentősebbvolt,köztudomásúugyan-
is,hogyaz1920-asévekelejétőlamiskolciközintézményekbentöbbmenekültet,köz-
tükszámosfelvidékitisalkalmaztak.Azittkatedráhozjutottszerencsésebbpedagógu-
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sokmellett nagyobb számban akadtak olyanok is, akik szakmájukban csak később
vagyegyáltalánnemtudtakelhelyezkedni.

Acsehszlovákiáhozkerült területekenAntonŠtefanek iskolaügyiminiszteradatai
szerint1920-ig1355tanítótbocsátottakel.38 Sajnosaznemismert,melyterületekről
milyenaránybanküldtékelamagyartanerőket.kassánakétfelsőfokútanintézetmel-
lettmégkéttanárképző,háromközépiskola,valaminttöbbféleszaktanintézetisműkö-
dött. ezek többségéből a korábbi magyar tanerő egy jelentős részét elbocsátották,
másokönkénttávoztakhivatalukból.39 Ahogyakassai,úgyafelvidékivárosokmagyar
pedagógusainaktöbbségeisMagyarországraköltözött,éscsakaligtöbbminttízszá-
zalékukmaradtállomáshelyén,azazesküdöttfelazújalkotmányra.Másvoltahelyzet
afalvakban,ittugyanisatanítóktöbbségeállomáshelyénmaradt.

A felvidéki pedagógusok legnagyobb számban az ungvárról Miskolcra telepített,
1922-tőlHunfalvyJánosnévétviselőMagyarkirályiFőreáliskolábantanítottak.Azegy-
kori kárpátaljai iskola történetével kapcsolatbanérdemesmegjegyezni,hogyazelső
bécsi döntést követően kassára költöztették, ahová az akkormég itt tanító egykori
menekültpedagógusokközültöbbeniskövették.40 Az1926/1927-estanévbenatizen-
hattagútantestületbőlhatanszerepelnekazoptálásijegyzőkönyvben,illetvekétmásik
személy esetében is bizonyított amenekültstátus. Amennyiben feltételezzük, hogy a
másiknyolctanármiskolciilletőségűvolt,akkorisatantestületfelétkiutasítottvagya
hűségeskütmegtagadópedagógusokalkották.

Ahogyaziméntmáremlítettük,amenekültekenbelüllegnagyobbaránybanaváros-
baköltöztetettpostaigazgatóságalkalmazottait találjuk.Anyolcvankassaimajdegy-
harmadátkitevőpostásokközöttmeglepőenmagasahúszaséveikbenjáró,hajadon
tisztviselőnőkaránya.Annak,hogyezekahölgyekmiérthagytákelilyennagyszámban
avárost, többfélemagyarázata is lehetséges.egyfelőlaz,hogybár többségükönálló
keresettelbírt,mégisszüleivelegyütt,sajátegzisztencianélkülérkezettavárosba.Ilyen
esetekbennemfeltétlenülazegyén,hanempéldáulacsaládfőkiutasításamiattköltö-
zöttazegészcsalád.egymásik lehetségesok,hogyközülük többenvoltakolyanok,
akikesetébenavároselsősorbanahivatalipályaegyállomásánakszámított,emiattők
kevésbékötődtekaHernádpartjához.

Adöntésekhezvezetőegyediésnagyonsokrétűokokattermészetesennemismer-
hetjük,arendelkezésreállórészadatokalapjánmégismegpróbáljukahétsegédtiszt-
nőközül legalábbkettőesetébenérzékeltetnikassaiésmiskolciéletükegy-egypilla-
natát.kettejükközülazötödmagávalegyüttoptálóAjtayvilmaintegrációjatűniksike-
resebbnek.Apostáscsaládbólszármazóvilma–apjánkívülnyolcévvelidősebbbátyja
isazigazgatóságondolgozott–huszonnégyévesenkerültavárosba.Menekülésükről,
illetveutolsókassainapjaikrólédesapja,akorábbanmár idézettszámvevőségi főta-
nácsos visszaemlékezése tudósít. eszerint a csehszlovák megszállást, majd a Pos-
taigazgatóságköltöztetésétkövetőenacsaládtovábbraisavárosbanmaradt.Acsa-
ládfőnapszámoskéntpróbáltaeltartaniacsaládját,1921-benazonbanvégülmégisa
kiköltözésmellettdöntöttek.eztkövetőenmásfélévigaGömöripályaudvaroldalvágá-
nyainéltek,majdkülönbözőideigleneslakásokután,1924-benazújonnanelkészült
tisztviselőtelepreköltöztek.41 Ajtayvilma,akimégekkorisszüleivelélt,aHodobay-tele-
piekegyesületénekegyikalapító tagja lett.A lakhatáskörüliproblémákkalszemben
munkájábanszerencsésebbnekszámított,hiszenamegérkezésétkövetőhónapban a
miskolciI.postahivatalhozkerült.Abiztosnaktűnőhivatalaésotthonamellettaz1920-
asévekmásodikfelébenélénkközéletiszerepléséveliskitűntatelepnőilakóiközül.
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ArendkívülagilisAjtayvilmávalszembenaszinténszüleivelegyüttérkeződobos
cecíliapostaiellenőrnőéletemárnemalakultilyenszerencsésen.Azugyancsakpos-
táscsaládbólszármazó,harmadmagávaloptálócecílianevenembukkantfelazigaz-
gatóságalkalmazottaiközött,feltételezhetőennemsikerültszakmájábanelhelyezked-
nie.nemcsakamunka-,hanemalakóhelyesetébensemalakulttúlsikeresenacsa-
ládélete,ugyanismég1928-banisakéteshírűvay-telepegyikkőbarakkjábanélték
mindennapjait.42

Anőialkalmazottakmellettérdemesnéhányszótejteniavárosbansikeresenelhe-
lyezkedettpostaitisztviselőkrőlis.kezdjükrögtönaz1875-benszületettrutényiárpád-
dal,aki1912-benkassánmintsegédtitkár,kétévvelkésőbbmártitkárkéntésnyolcév
múlvaazújonnanlétrejöttmiskolcipostaigazgatóságigazgatóhelyettesekéntálltalkal-
mazásban.Hanemisennyiregyorsan,deaszakmairanglétrántöretlenívbenhaladt
előreaz1888-asszületésűSpieszBélakarrierjeis,aki1912-benakassai2.hivatal-
nálmégmintsegédtiszt,1927-benviszontmáramiskolci2.postánminthivatalveze-
tő,főfelügyelőteljesítettszolgálatot.rajtukkívülmégegyszemély,az1879-benszüle-
tett klamarcsik Antal postatiszt előmenetelét ismerjük. klamarcsikot a világháború
kitörésénekévébenpostaitisztbőlfőtiszttéléptettékelő,majdkiköltözéseutánpályá-
játMiskolcon,később,azigazgatóságáthelyezésétkövetőendebrecenbenmintigaz-
gatósági tanácsos folytatta.nemcsakő,hanemrajtakívül többen is,az1925-bena
megszüntetettpostaigazgatósággalegyüttköltöztekHajdúvármegyeközpontjába.

Ahivatalielőmenetelekentúlegypostaifelügyelővelkapcsolatbansikerültmásada-
tokatistalálnunk.Az1921-benfeleségéveléskétgyermekéveloptálóSorsSándorpos-
taifelügyelőnevemégegyévvelkorábbankeltpanaszoslevélbenbukkanfel.Azekkor
negyvenhat esztendős, izraelita vallású – családját még kassán hagyó – Sors egy
albérlőtársával együtt intézett kérvényt a főispánhoz.43 levelükbena főbérlőjükáltal
önkényesenfelrúgottbérletiszerződésreésannakszámukrasúlyoskövetkezmények-
keljáróhatásairahívtákfelafigyelmet.AzesetkövetkeztébenhajléktalannáválóSors
leveleazonbannemcsakakezelhetetlenlakásviszonyokról,hanemamenekültekjelen-
tős részét érintő ideiglenes családelszakításokról is árulkodik. ez utóbbi különösen
1919-benés1920-banvolt jellemző,hiszenekkorakiutasítottvagyelmenekültcsa-
ládfők többsége Magyarországon, míg családjuk, bízva egy kedvező rendezésben
korábbiotthonukbantartózkodott.Atrianonidöntésaláírásátkövetőenazonbanacsa-
ládoktöbbségeMagyarországonegyesült, ritkaesetbenfordultcsakelő,hogyacsa-
ládfőkazutódállamokbanállampolgárságértfolyamodtakvolna.

Azelőzőekben felvázolt, közelegykorosztályhoz tartozópostai tisztviselőkpéldái
aztmutatják,hogyakényszerűváltástkövetőena jólképzetthivatalnokoktöbbsége
számáravoltlehetőségazelhelyezkedésreésaszakmaielőrelépésre.Természetesen
ennekszámosösszetevője lehetettmég, ígymagaaszakma,annakkeresettségeés
perszeabefogadóközegnyújtottalehetőségekis.Hasonlópéldávalszolgálnakegyes,
akassaikerületirendőrkapitányságróláthelyezettvezetőkeseteiis.Avárosirendőrka-
pitányságtisztikarátvégignézvelátható,hogy1927-benafőkapitánymellettahárom
tanácsosésazötkapitányközülkettő-kettőszinténegykorimenekültvolt.44

Az állami alkalmazottak között érdemes még kitérni a katonai tisztviselőkre és
alkalmazottakrais.közülükjópéldávalszolgálhataz1899-benszületettPetrónándor
integrációja.Akassánfelnövő,azoptáláspillanatábanmégnőtlenPetróaháborúutol-
sóévébenacsászáriéskirályi6.hegyitüzérezrednélzászlós,majdanemzetihadse-
regnélalhadnagyirangbanszolgált.MiskolcrakerülésétkövetőenrövidideigaMagyar
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királyiMiskolcikatonaikörletparancsnokságépítésiosztályánálltalkalmazásban,ám
röviddel ezután már a menekült köztisztviselők és katonatisztek számára indított
kereskedelmiátképzőtanfolyamonláthatjukviszont.Mindezarraengedkövetkeztetni,
hogyahadseregekkormárnemalkalmazta,atanfolyamonugyaniscsakhivataltvesz-
tettekvehettek részt.Azoktatásban részt vevők többségével szembenPetrószeren-
csésnekmondhattakmagát,hiszennéhányhónapmúlva,1922 januárjátóla városi
adóhivatalbanmintnapidíjaskerültalkalmazásba.ettőlkezdvetöretlenülalakultpályá-
ja,ennekköszönhetően1934-reazI.osztályúadótisztirangigvitte.Időközbenmegnő-
sült,és1935-benmáranépkerthezközeli,tisztviselőkáltalsűrűnlakottSemmelweis
utcábanegy-kétszobáslakásisatulajdonábakerült.45

Abemutatottéletútrészletekalapjánúgytűnik,hogyleginkábbaszervezettformá-
ban, tehát valamelyik hivatallal együtt áttelepültek, esetünkben a kassai postások
lényegesennagyobbaránybantudtakavárosbangyökeretverni,mintpéldáulaGömör-
kishontvármegyébőlszétszórtanérkezettek.ezzelösszefüggésbenmegkelljegyezni,
hogyahelyivezetésmárcsaklétszámukésstratégiaifeladataikmiattiskülönfigyel-
met fordított az intézmények és alkalmazottaik elhelyezésére. ennek köszönhetően
sokszormáselbírálásaláestekahivatalimunkátittfolytatók,mintamunkátkeresők.

nemcsakavárosvezetése,hanemmagukamenekültekisigyekeztekközösfellé-
péseikkel,petícióikkalsajáthelyzetükönsegíteni.Az itt tartózkodókközül,haakibo-
csátótelepülésekszerintnézzükőket,1919-benpéldáulegyértelműenakassaiakese-
tébenműködöttleginkábbakollektívérdekérvényesítés.ezévőszénugyanisakassai
postásokés távírdászokazáltalukműködtetettönkénteskonyháhozkértek támoga-
tásta főispántól,egyévvelkésőbbpedigugyanőka lakáshivatalhoz fordultakközös
kérvényükkel.46 Pukyendre,Abaúj-Tornavármegyeutolsóalispánja,majd1920-tóltör-
vényhatóságikormánybiztosaés1922-tőlvármegyéjeésMiskolc főispánja is igyeke-
zett támogatniőket.47 Aköztiszteletbenállóalispánhasonlóanmáskassaimenekül-
tekhezmagaisállampolgárságértfolyamodott,kérvényeszerepelaz1922-esjegyző-
könyvben.Azekkorötvenegyévesalispánfeleségévelésfiávalegyüttoptált,éselőbb
rövidideigAbaúj-Tornavármegyeújszékhelyén,Szikszón,majdeztkövetőenMiskolcon
találtotthonra.AzalispánmellettavármegyeialkalmazottaknagyrészétisaMiskolctól
alighúszkilométerrefekvőSzikszórahelyezték.kassautánezazaligháromezerfős
községigenkevésbéfeleltmegegyvármegyeiközponttalszembentámasztottkövetel-
ményeknek. emiatt az ide helyezett tisztviselők panaszos levélben fordultak az alis-
pánhoz,elsősorbanafalusiasjelleg,valamintafelajánlottlakóházakminőségemiatt.
Puky endre alispán lichtenstein lászló főispánhoz intézett levelében emiatt kérvé-
nyezte,hogylegalábbhat-hét,közelmásféléveacsaládjátóltávolélőkassaivármegyei
alkalmazottatMiskolconhelyezhessenekel.48 Afőispánválaszábanazonbanavárost
sújtósúlyoslakáshiánymiatterrenemtudottígéretettenni.

Azalispánmindháromesetbenigyekezettbefolyásátmenekültjeiérdekébenérvé-
nyesíteni, az más kérdés, hogy a katasztrofális szociális állapotok miatt még ez is
kevésnekbizonyult.

Aszociáliskérdéshezkapcsolódvafontosmegjegyezni,hogyapolgári lakosságon
kívülahivatalok, ígyazegykoricsászáriéskirályi III.kassaikerületiParancsnokság
ideigleneselhelyezése iskomolyproblémákatokozotta településszámára.A súlyos
lakáshiányésaszociáliskrízismiattugyaniscsaknagynehézségekáránsikerültazide
költöztetettintézményekszámárahivatalnaknevezhetőhelyiségeketbiztosítani.Akör-
letparancsnokságotpéldául ideiglenesenabelvárosiGrandszállómásodikemeletén
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helyeztékel,ámalighogybeköltöztek,aparancsnokállamérdekrevalótekintettelkér-
vényezteazépületrekvirálását. Indoklásaszerintaszállodamásodikemeleténelhe-
lyezettkörletparancsnokságotazelsőemeletésakávéházkéteselemeiavékonyfa-
laknakköszönhetőnkönnyenkihallgathatják,és ígyértékes információk,államtitkok
juthatnakilletéktelenkezekbe. Afőispánakatonaiszervekkelvalókonfliktustelkerü-
lendő,személyesbejárásautánrövididőrebevontaakávéházésszállóengedélyét,ám
acinkossággalvádoltbérlőmásjellegűtevékenységettovábbraisfolytathatott.49

Akassaikerületiparancsnoksághelyzetevégülcsakkétévvelkésőbboldódottmeg
teljesen, ekkorra ugyanis az újonnan létrehozott Magyar királyi Miskolci kerületi
Parancsnokság hivatalai megfelelő helyiséghez jutottak. Az intézmény elhelyezése
körül kialakult bizonytalanságokhoz képestmár csak az alkalmazottak helyzete volt
labilisabb.Akassáróláttelepítettkörletparancsnokságtisztikaránakéslegénységének
egyrészeugyanisszinténMiskolcra,főkéntarudolflaktanyakörleteibekerült.Akiknek
ittmégsemjutotthely,azokavároskülönbözőpontjainkialakított ideiglenesenszál-
láshelyeken voltak kénytelen várni sorsuk jobbra fordulására. A civilekkel szemben
arányaibanmégígyissokkalkevesebbenvoltakközöttükhajléknélküliek,illetverossz
körülményekközöttélők,köszönhetőenarendelkezésreállókatonaikörleteteknekés
ahadsereglobbierejének.

Az áttelepült katonák közül mindössze egy személyről, a kassai születésű dietz
Güntherrőlvannak információink.dietzacsehszlovákhatalomátvételtkövetőenmég
kassán,1919.február7-énházasságotkötöttválasztottjával,döntésükarrautalhat,
hogyazelsőmenekülthullámmalszembenőktovábbraisavárosbankívántakmarad-
ni.50 Arra, hogy ez másként alakult, bizonyíték Miskolc városhoz benyújtott optálási
kérelme.Sajnosacsaládkésőbbiéletévelkapcsolatbansemmilyenmásadatotnem
sikerültfeltárnunk,ígynemtudjukaztsem,vajonavárosbanmaradtak-e.

kassárólazelőbbbemutatottállamihivatalokonkívültöbbekközöttareformátus
püspökésapüspökségisMiskolcraköltözött.esetükbenarepatriáláslegfőbbokaaz
volt,hogyacsehszlovákállamakettészakítotttiszáninneniegyházkerületetnem,csak
azegyesegyházközségeitkívántaelismerni.Mindezrévészkálmánpüspökszámára
természetesennemvoltelfogadható.Báracsehszlovákállammegpróbált látszaten-
gedményekettenni, ígypéldáulapozsonyivallásügyiminisztériumfelkínálta,hogyaz
egyházközségeketésazokbelsőnyelvénekamagyartelismerik,decsakazanya-egy-
házkerülettől teljesen elszakítva, a Szlovenszkói református egyházkerület keretein
belül.eztakompromisszumosmegoldástapüspökazonbanhatározottanvisszautasí-
totta, majd úgy döntött, hogy hivatalával együtt rövid időn belül inkább átköltözik
Magyarországra.51 A felvidéki lelkésztársakmegdöbbenvefogadtákadöntést,éstőle
függetlenül folytatták továbbacsehszlovákiaimagyar reformátusegyházkerületújjá-
szervezését.52 érdekes,hogykassárólapüspökönkívülaszintekizárólagmagyarnem-
zetiségűreformátusközösségközelfeleistávozott,mindezpedigazzaljárt,hogyakál-
vinistákamúgysemtúljelentősarányatovábbcsökkentavárosban.53

Ahogymásmenekültek,úgyakassaiakesetébensem ismertpontosan,hogyők
vagy leszármazottaik 1938-ban milyen arányban tértek vissza városukba. Azonban
egyediesetekalapjánúgytűnik,ahogymásvisszacsatolttelepülésekre,ígykassárais
viszonylagkevesentértekvissza,atöbbségmaradtazegykorcsakideiglenesnekvélt
lakóhelyén.54
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Sikerek, kompromisszumok és kudarcok... 17

Szepesimenekültek

A történelmi Magyarország északi részén fekvő Szepesség hosszú évszázadokon
keresztülolyankülönlegesautonómiákat,előjogokatélvezett,amelyekerősöntudatott
alakítottkiazittélőkbenésazidekötődőkben.Atérség–jelentősnémetszellemisé-
gének,valaminthíreskulturálisésoktatásiintézményeinekköszönhetően–nemcsak
azinnenszármazók,hanematájhoz,avárosokhoz,azalmamaterekhezkötődőkköré-
beniserősöntudatotalakítottki.Bárszepesiek(cipszerek)alattalapvetőena13.szá-
zadban ide települtnémeteketértették,mégisa19. századutolsóharmadátóleza
kifejezésmáregyreinkábbazittélőmagyarérzelmű,hungarustudatúnemzetiségek
gyűjtő megnevezése lett. Az erős regionális öntudattal rendelkező és többségében
Magyarországhozislojálisszepesiekatrianonidöntéstkövetkeztébencsehszlovákiá-
hozkerültek.nemvéletlen,hogyamagyarérzelműcipszerekegyrészevagykiutasítás,
vagyönkéntesdöntéskövetkeztébenhamarosanazanyaországbarepatriált.ezekben
azévekbentöbbezerszepesihagytaelszülőföldjétvagyválasztotthazájátéstelepe-
dett levalamelyikmagyarországi településen.Az1918utánérkezőktől függetlenüla
fővárosbanmár1876ótalétezettaSzepességhezkötődőkSzepesiegyesülete,amely
mellé1920. február1-jénamenekültekmegalapítottákönálló,aSzepesiSzövetség
nevetviselőszervezetüket.Azászlóbontáskor22alapító,972rendesés213pártoló
tagja volta fővárosiésahat vidékiasztaltársaságnak.Amagyarországiosztályokon
kívülmégBécsben,newyorkbanéschicagóbanisalakultakcsoportok.AzÚjvilágban
például1929-tőlsajátlapotisindítottak,derzipserinAmerikacímmel,emellettjelen-
tősösszegekkel is támogattáka szülőföldönmaradt ésaMagyarországraáttelepült
testvéreiket.55

Amagyarországiszövetségelsődlegescéljaamenekültegyetemiésfőiskolaihall-
gatóktámogatásánkívülazáttelepültcipszerekidentitástudatánakerősítéseésközös-
ségiéletükirányításavolt.növekvőhírnevüknekéssikeresprogramjaiknakköszönhe-
tően hamarosan egyre többen csatalakoztak a szövetséghez, ennek következtében
négyévvelkésőbbmárkilencvidékivárosbanműködöttasztaltársaságuk.56 Miskolcon
aközpontiszervezetmegalakulásávalegyidőbenlétrejöttahelyicsoport,azonbantag-
ságáról és működéséről a hiányos források miatt csak nagyon keveset tudunk.57

Szekunderforrásokból,ígyacipszerekáltalműködtetettlapokból,illetveaz1931-ben
kiadottcímtárukból58 legalábbatagságravonatkozólagsikerültadatokattalálnunk.A
címtárban szereplő közel kétezer személy között nyolcvan miskolcit találtunk, akik
közültizenkettenazoptálásijegyzőkönyvekbenisszerepelnek.Ittfontosmegjegyezni,
hogyanyolcvantagközülnemmindannyianvoltakmenekültek,ugyanisközülüktöb-
benmárazelsővilágháborúelőtt isavárosbanéltek.emiattmielsősorbanazokkal
kívánunkfoglalkozni,akikneknevemegtalálhatóazoptálásijegyzőkönyvbenis.Atizen-
kétmenekülttöbbmintfelelőcsérőlésIglórólszármazott,rajtukkívülavármegyehat
településérőlérkeztekmégavárosba.Mivelazoptánsokesetébenismertkorábbifog-
lalkozásuk, ezért ezt elemezvemegállapítható foglalkozásszerkezeti homogenitásuk.
Ahogyországosan, ígyközöttük isabszolút többségbenvoltakazállamiésmagánal-
kalmazottak, és rajtuk kívülmindössze ketten éltek korábban önálló keresetből. Az
alkalmazottakavármegyénél,ahadseregbenésazállamvasutaknálálltakkorábban
szolgálatban.
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Acímtárbanszereplőtizenkétszemélyközülaharmincasévekelején,hasonlóana
korábbanmárbemutatottjólképzettfelvidékitisztviselőkhöz,mindösszehármanéltek
aHodobayútitisztviselőtelepen.Atöbbségekkoramársajátingatlannalrendelkezett,
néhányan közülük belvárosi bérpalotákba vagy a városi jó hírű városrészébe, a
népkertbenköltöztek.

visszatérve az optálási jegyzőkönyvhöz, a benne található ötvenhárom személy
közül harmincegyen Szepes vármegye városaiból, Bártfáról, Iglóról, késmárkról és
lőcsérőlérkeztek.Azösszeskérvényezőközöttmindösszenégynőt találunk,három
hajadontésegyözvegyet.Mindannyiancsaládjukkalvagy legalábbegyhozzátartozó-
jukkalegyüttoptáltak,szembenpéldáulakassaipostáskisasszonyokkal,akiktöbbsé-
gemagánzókéntérkezettavárosba.

Azoptánsokközülkétségkívülalegismertebbdr.BrucknerGyőzőjogászprofesszor
volt.Bruckner,bárnemaSzepességbenszületett,mégismajdtizenhétéviglóiszolgá-
latutánszepesinek,azonbelüliglóinakvallottamagát.59 esetejópéldázzaaztasaját-
ságosszepesiidentitást,amelyelsősorbannemaszármazástól,hanemsokkalinkább
atájhoz,azelképzelthazáhozvalóviszonytólfüggött.AvasmegyeiFelsőlövőbőlszár-
mazóBrucknerazeperjesijogakadémiatanáraként,feleségévelésnégygyermekével
együtt költözött1920-bana városba. Itt rögtönhivatal várta, és ennek, valamint az
ezzeljárótársadalmimegbecsültségénekköszönhetőenhamarosanabelvároshozés
atisztviselőtelephezisközeliApponyiutcábantaláltújotthonra.Társadalmistátusátjól
jelzi,hogyhatévvelkésőbbmáravároselitnegyedénekszámítónépkertbenkétvilla
isacsaládnevealattvolt.60

rajtakívül,hanemisennyire,deszinténközismertszemélynekszámítottazIglóról
származó államrendőrségi főtanácsos, Tasnády Antal is. ő volt az egyike azoknak a
menekült rendőri vezetőknek, akik a kassáról áthelyezett kapitányságon szolgáltak
tovább.Tasnádyvalkapcsolatbanannyiismertmég,hogy1931-benavárosfőutcáján
béreltmagánakéscsaládjánakpolgárilakást.

A szepeseik harmadik ismert és közkedvelt személyisége dr. Bojárszky Béla
lőcsérőlszármazótisztifőorvosvolt,akinegyvenhétévesen,feleségévelésháromgyer-
mekévelegyüttoptáltavárosba.Bojárszky1898-banszerzettorvosioklevelet,majd
kétévmúlvalőcsérekerült,aholnégyévigavárosikórházbanpraktizált.egyhosszabb
kitérőtkövetően1914-bentértvisszalőcsére,ahol1920-askiutasításáigtisztiorvos-
kéntdolgozott.Bojárszkytmegérkezésétkövetőenmajdcsakegyévelteltével,1921
októberébenneveztékkiMiskolctisztiorvosának.Avárosbanletelepedettcsaládfőés
feleségebüszkevoltszármazásáraésszűkebbhazájára,eztkifejezendőmindketten
aktívszerepetvállaltakaSzepesiSzövetségmiskolciasztaltársaságában.61

Aszepesimenekültekközülérdemesmégmegemlíteniacímtárbanésazoptálási
jegyzőkönyvbenegyarántszereplőróthvilibald,lángedeéskleknerJánostanárokat.
Az1880-asszületésűnőtlengépészmérnöktanárróthvilibaldIglórólmenekült,ésa
címtárszerint1931-benahelyifémipariiskolábantanítotttovább.ASzepesvármegyei,
döntőennémetekésmagyarokáltallakottMalompatakrólköltözöttMiskolcraaz1884-
esszületésűlángedeéscsaládja.Acímtárszerintlángaz1930-asévekelejénahelyi
FráterGyörgykatolikusFőgimnáziumbantanított,ésúgytűnik,munkahelyeegybenott-
honaislehetett.

kétkollégájávalellentétbenszakmájátkényszerbőlvagyegyénidöntéshatásárahagy-
taelakorompaiszármazásúkleknerJános.Az1895-benszületett,nős,egygyermeket
nevelőkleknertanítóiállásátfeladvaújlakóhelyénpapírkereskedéstnyitott.Azüzletpon-
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toscímétugyannemismerjük,deannyibiztos,hogyacsalád1931-benavárosközpont-
jábanállóAvas-hegyegyikszűkutcájábansajátingatlannalisrendelkezett.

Avárosbanletelepedettszepesiekközösségiéletérőlazországosszervezetükáltal
1920-banalapítottSzepesi Szövetség címűlapbólkaphatnánkinformációkat.Sajnosa
majdhuszonötévfolyamotmegért lapnaktöredékszámaimaradtakfenn, ígyezekből
csak következtetni tudunk az országos és a helyi csoportokműködésére.Mindezek
alapjánúgytűnik,hogyszembenalétszámábankisebbsátoraljaújhelyivagyváciasz-
taltársaságokkal,anyolcvanszemélyttömörítőmiskolcicsoportmeglehetősenvissza-
fogottvolt.ASzepesi Szövetség szerkesztőségébeeljuttatottbeszámolóikarróltanús-
kodnak,hogyapasszívtöbbségmellettmindösszetíz-tizenötállandóaktívtagjavolta
helyi szervezetnek. Anagyobbünnepekena többségugyan igyekezettmegjelenni, a
mindennapoksoránazonbancsakigenkevesenéltekaktívközösségiéletet.

Aszepesiek„létjogosultsága”szembenagömörivagyakassaimenekültekkelaz
1938-asbécsidöntéstkövetőenismegmaradt.ennekoka,hogySzepességtovábbra
isegyidegenállamrészétképezte,emiattamegalakulásidejénelfogadottközöscélok
természetesensemmitsemváltozhattak.Talánennekisköszönhető,hogyszervezett
közösségeiktöbbségeamásodikvilágháborúvégéig,egyrészükmégaztkövetőenis
aktívtudottmaradni.62

Avárosbanmegjelenőtöbbezermenekültnemcsaklétszámával,hanemahelyikul-
turálisésszellemiéletbenbetöltöttszerepével is jelentősváltozásokathozott.Azzal,
hogy a helyi közösség általmár régóta áhított felsőfokú intézménymellett új állami
hivatalokisideköltöztek,jóvalárnyaltabbáváltakaffkaMargitáltalcsizmadiaváros-
nakfestettMiskolcképe.Akorábbandöntőeniparosokéskereskedőkáltallakotttele-
pülésreugyanisekkornagyrésztolyanjólképzettpolgáricsaládokérkeztek,akikrövid
időalatt felpezsdítettékahelyi közéletet.63 nemcsak jogászprofesszorok, tanárokés
rendőrfőtanácsosok, hanem a közel négyezer menekült jelentős hányada is aktív
részesévéváltavárosmindennapjainak.Azegzisztenciáliskrízisttúlélőktöbbségeúj
otthonábankorábbiszokásaitmegtartvaigyekezettaktívpolgáralennivárosának.ezt
bizonyítja,hogytöbbüknevévelsajátszervezeteikenkívülmás,avárosbanmárnagy
hagyománnyal bíró közösségekben is találkozhatunk. Azok, akik a kényszerű váltást
nagyobbveszteségeknélküléltékát,hamarfelszívódtakújkörnyezetükben,igaz,tet-
tékmindeztúgy,hogymenekültlétükidentitásukfontosésmegingathatatlanalappillé-
remaradt.
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59. BrucknerGyőző(1877–1962)Tanulmányaitafelsőlövői,akésmárkiésasopronievangéli-
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MiskolciJogakadémiadékánjavolt.
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61. BAzMltIv.-B.1924.I.doboz.dr.BojárszkyBélaszemélyilapja.
62. AblonczyBalázskutatásaalapjánúgy tűnik,hogyegyesszepesiekmég1945után isheti

rendszerességgeltartottakprivátösszejöveteleketegymáslakásán,egészenaddig,amígaz
állambiztonságtudomástnemszerzettminderről.AblonczyBalázs:Jogból háló. A két világ-
háború közötti menekültszervezetek emlékezetmintáinak lehetséges tipológiája.(kézirat)

63. Avárosbanműködőtársadalmiéskulturálisegyesületek,körökéletérőléskimagaslósze-
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ISTván GerGely SzűTS
SucceSSeS,coMProMISeS And FAIlureS In THe InTeGrATIon ProceSS oF ASyluM-SeekerS FroM

ForMer uPPer HunGAry (TodAy’S SlovAkIA)

FollowingtheFirstWorldWar,around430thousandpeoplehavemovedfromthe
annexedterritoriestothemotherland.Theappearanceandintegrationofsucha
largemasspresentedalonglastingeconomicandsocialproblemforthecountry.
despitethefactthatwearetalkingabouthalfamillionpeople,wedonotknow
muchaboutthemuntilthisday.Inthisstudy,wearetryingtopresentthepossible
integrationmodelsthroughmicrostoriesofacitywhichservedasatransitstation
duringthewaveofasylum-seekers.InMiskolc,near4500havefoundtheirnew
home,mostlycomingfromnortherncounties.
The largest and most active communities were those associated with Gemer,
košiceandSpiš.Throughtheirmembers,mostlystateemployees,wewereable
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totracktheprocessesoftheirindividualadjustment,whichcanbegeneralizedin
many cases. during the mapping of the integration processes, we paid extra
attentiontothedirectandindirecteffectsofthenewlyformedcommunities.The
storiesofsettledasylum-seekingHungariansfromSlovakiaareunique,however
their basic motives could serve as an example for the in-depth questions
regardingTrianon,whichremainunopeneduntilthisday.

24 Szűts István Gergely
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
I.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
1

0
/4

, 
S

om
or

ja


