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1. atrianonidöntésnyománkettészakítottsátoraljaújhelyen,különösenaz1930-asévektől
voltmeghatározóahelyi szepesimenekültek jelenléte. a város felett létrehozottmagyar
kálvária emlékműegyüttes ötletgazdái, szervezői és kultuszteremtői is idemenekült cip-
szerekvoltak.akálváriával,akörészerveződőirredentakultusszalésakultuszépítőkkel
korábbitanulmányaimbanmárfoglalkoztam;l.szűts2007ésszűtsé.n.

„Lesz még kikelet a Szepesség felett” – hangzottazüdvözlés,hakét,magátszepesi-
nekvallópolgárakétvilágháborúközöttiévtizedekbenösszetalálkozott.atrianonidön-
tésutánCsehszlovákiáhozkerültszepességelvesztésefelettérzettbánatésarevízió
igénye,azazatájésaszülőföldirántivágyakozásvoltbelesűrítveebbeamatalánmár
kissééletidegennektűnőköszönésiformába.Ismerveakorszakpolitikaigondolkodá-
sátésközhangulatátáthatórevíziósgondolatot,mindezakkorteljesenszokványosnak,
hétköznapi jelenségnekvolt tekinthető.amitőlmégisegyediaszepességhezkötődő
egyénekésközösségektörténete,azelsősorbanaz,hogyaszepesieknemcsakszó-
ban,hanemírásban,mégpedigasajátszervezeteikáltalműködtetettlapokbanisigye-
keztekaszülőföldhözkötődőidentitástésazóhazáhozvalóigénytfolyamatosanerősí-
teni.mindezperszeabbanazesetbenszámítegyedijelenségnek,hamegnézzükmás
trianonimenekültekáltalalakítottszervezetekműködését.

aterületialaponszerveződőegyesületekközülalegismertebbekaz1920-tólvédő
ligákszövetségealattműködőfelvidéki,délvidékiéserdélyisegélyszervezetekvoltak.
ezekaz1918–1919folyamánlétrejöttcsoportokazonbannéhányévalattakormány-
zat szoros felügyelete alá kerültek, így lényegében elveszítették eredeti céljaikat
(zeidler 2009, 106. p.). ezzel szemben, igaz, az arányaiban jóval kisebb tömegeket
mozgósítószepesiekazalapítástól,1920-tólegészen1944-igegyjólszervezettorszá-
goshálózattalrendelkeztek.aktívtevékenységüketjólpéldázza,hogytársadalmiszer-
vezeteikpéldáulönállólapokattartottakfenn,emellettkönyvkiadássalisfoglalkoztak,
sőtszociálistéren,atrianonimenekültekáltalnagyszámbanlakottmáriavaléria-tele-
pendiákotthontisműködtettek.ezekalapjánnemvéletlen,hogynevükhamarközis-
merttéváltnemcsaka fővárosi,hanemtöbbvidéki városéletében is.1 mielőtt rátér-
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2. akétvilágháborúközöttiszepesiautonómiatörekvésekrőlbővebbenl.Ilyés2005.
3. A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása. 12. kötet. Budapest,

athenaeumkiadó,1912.

24 Szűts István Gergely

nénkaszepesiközösségekvizsgálatára,fontostisztázni,hogykikisvoltakőkésmilyen
kollektívidentitástudattalrendelkeztek.

aközöstudatalapja,ahogymáslokálisalaponszerveződőközösségeknélis,atáj,
aHeimat (haza),egészena13.századigvisszanyúlómegszenteltmúltvolt.a térség
történetéttehátekkortóltartottákszámonannakellenére,hogyazaztmegelőzőévszá-
zadokbanisszórványosanszlávnépekáltal lakottvolt.mégisatáj,aszülőföldtörté-
netétaszepességi,elsősorbannémetésmagyarszármazásútörténetírókatatárjárás
utánibetelepítésétől,aszászhospesekmegjelenésétőlszámították.kétségtelen,hogy
aszászok(cipszerek)letelepedéselényegesenmeghatároztaetérségalapvonásait.a
szepességtörténeténekegyiksarokpontjavolt,hogyviszonylagkorán,mégugyanab-
banaz évszázadban létrejött a24 legjelentősebb szász városból állószepesiszász
Tartomány (Provinciasaxonumdescepus), amely komoly előjogokkal és sajátságos
autonómiávalrendelkezett.ekiváltságoshelyzetegészena19.századmásodikhar-
madáigkisebb-nagyobbeltérésekkel fennállt, ígynemcsodálkozhatunkazon,hogya
szepesiöntudat legfontosabbhivatkozásipontjaamajd600évesautonómiavolt.a
területvégülaz1876-osmagyarközigazgatásátszervezésénekesettáldozatul,ekkor
ugyanis a szepességet döntően szepes vármegyébe olvasztották, megszüntetetve
addigitörténelmielőjogait.mindeztermészetesenkomolyellenérzéseketváltottkiaz
ottélőkből,ennekkövetkezményelett,hogyaz1918-banalétrejövőcsehszlovákálla-
mon belül megpróbálták korábbi autonómiájukat visszaszerezni. ebből a következő
évtizedekbenszintealigvalósultmegvalami,ámterveiketnemfeladvaakétvilághá-
borúközötticipszeróhazapolitikafőcélja,akorábbielőjogokvisszaszerzésemaradt.2

ezzelegyidőbenamagyarországramenekültvagymárkorábbanisittélőszepesi-
ekpolitikájaegészenmáskeretekközött zajlott.Helyzetüketkétségkívülmegkönnyí-
tette,hogyamagyarországiközvéleményben,sajtóbanésszépirodalombanacipszerek
márrégótamintahazáhozhű,becsületesmagyarbarátnémetekszerepeltek.emiatt
ésaszepességhezkötődőmisztikus,romantikusképeknekköszönhetőenmegítélésük
akétvilágháborúközöttiévtizedekbensemváltozott.Identitásukatvizsgálvaérdekes
módonnemetnikaivagyvallásipreferenciák,hanemaközöshaza(Heimat), teháta
szepességhez való emocionális kötődés határozta meg összetartozásukat. ennek
köszönhetőenszepesinekvallhattamagátbármilyennemzetiségűés felekezetűsze-
mély,akiazértkellőenmagyarérzelművagy legalábbmagyarországgal lojálisvolt.a
cipszerléttehátegynémetkulturálisalaponszerveződő,ámmagyarérzelműentitást
feltételezett. Pedig a szepességben nemcsak németek és magyarok, hanem döntő
többségébenszlovákok,valamintkisrészbenlengyelekésruténekiséltek.az1910-es
népszámlásadataiszerintszepesvármegyébenaregisztrált172867főközül97077
(56%)szlovák,38434(22%)német,18658(11%)magyar,12327(7%)rutén,vala-
mintmajd6000(3,5%)egyébnemzetiségűvolt.3 mindebből jól látszik,hogyaköztu-
datban német területként számon tartott szepesség etnikailag rendkívül heterogén
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4. amagyartörténetírásbankialakultszepesség-képekrőlrészletesenlásd:ábrahám2006.
5. azországosmenekültügyiHivatalt1920.április19-énhoztáklétreaz3240/1920.szám

alattikormányrendelettel.működésesorán350000menekültetregisztráltéstámogatott.
1924-ben az 2344/1924. számú rendelet megszüntette, és ettől kezdve amenekültek
ügyeiamagyarkirályinépjólétiésmunkaügyiminisztériumhatáskörébetartoztak.

6. acímtárkomplexfeldolgozásáhozablonczyBalázskezdetthozzá2008-ban.

volt,ésanémetszellemiségésbefolyáselsősorbananagyobbvárosokban,ígylőcsén,
késmárkonés Iglónérvényesülhetett.ennekellenérea többségébenszlovákokáltal
lakott szepesség a kortárs történetírásban, valamint a hétköznapi közbeszédben
továbbrais–sőtatrianonidöntéstkövetőenmégerőteljesebben–jellegzetesnémet
ésmagyarterületkéntvoltjelen.4 atájhozvalóerőteljeskötődés,majdennekelveszté-
se lett a két világháború közötti hazai szepesi polgárok identitásának legfontosabb
vonása.mindezekkornemtűntegyedijelenségnek,hiszenmindenmagyarérzelmű,a
történetimagyarországintegritásátvisszakövetelőegyénéscsoportszámáraazelve-
szítetthazafájdalmasvalóságnaktűnt,ésannakvisszaszerzéseközös,kimondottaka-
ratnakszámított.különösenigazvoltezazelcsatoltterületekrőlerőszakkalkiutasítot-
takesetében,akikszámáraaszülőföld,azotthon,legalábbisfizikaiértelembenmeg-
határozhatatlanidőrevalóbanelveszett.

ahogyazutódállamokbólmenekült,úgyaszepességetelhagyókszámárólsincse-
nekpontosadataink.enneklegfőbboka,hogyavesztesháború,aforradalmak,aterü-
letiveszteségekésazezekbőlfakadósúlyostársadalmiésgazdaságikrízisekmiatta
magyar állam csak 1920 áprilisától kezdte regisztrálni az országba menekülteket.
emiattaz1924-benkiadottmenekültügyi zárójelentésbennemszerepelhettekazok,
akikmégavilágháborúalatt,majdaztkövetőenegészen1920áprilisáigvagyillegáli-
san érkeztek az országba. az 1920-ban életre hívott országosmenekültügyiHivatal
(omH) általmegállapított 350ezer főnél éppenemiatt becsléseink szerintmajd80
ezer fővel többen, tehát összesen mintegy 430 ezren érkezhettek a trianoni
magyarország területére.5 utódállamokra lebontvaaz látszik,hogyromániábólközel
222 ezren, Jugoszláviából 55 ezren, ausztriából 2 ezren, míg az általunk vizsgált
Csehszlovákiábólközel147000-entelepülhettekát(zeidler2009,57.p.).azomHirat-
táránakismeretenélkülígynehézmeghatározniegy-egyvármegyefogyásátésgyara-
podásátis.ezabizonytalanságigazszepesvármegyeesetébenis,bárlegalábbsze-
kunderforráskénthasználhatunkegyolyan,1931-benkiadottcímtárat,amelylegalább
arányaiban érzékeltetheti a szepesi menekülthullám intenzitását (krisch–Förster
1931).6 a fővárosban kiadott szepesiek Címtára közel négyezer, magát szepesinek
vallószemély részletesadatait tartalmazza.akötetadatgazdagságanemcsakacip-
szerek,hanemakomplexmenekültkérdésvizsgálatáhozisfontostársadalomtörténeti
forráskéntszolgálhat.azablonczyBalázsáltalmárelkezdettelemzés részadataiazt
mutatják,hogymikéntországosan,ígyaszepesiekesetébenisjólmegjelenikazalkal-
mazottiközéposztály túlreprezentáltsága(ablonczyé.n.).adöntőenvárosicipszerek
közöttugyanisnagyszámbantalálunkegykoriközségihivatalnokokatésállamialkal-
mazottakat. amenekültek többsége az új egzisztenciateremtéssel együtt igyekezett
korábbi társadalmi szokásait fenntartani és közösségi életét újjászervezni. mindezt
úgy,hogyleginkábblokálisalaponszerveződősemlékezetközösségkéntműködőegye-
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7. amenekültekazáltaluknagyszámbanlakotttelepeken,településrészekengyakortahoz-
taklétreazújvagyazóhazáhozkötődőtársadalmiszervezeteket.Ittmostkimondottana
lokálisalaponszerveződőcsoportokragondolunk.ígypéldáulmiskolcon,atisztviselőkszá-
mára létrehozott telepen 1924-től működött a Hodobay-telepiek egyesülete valamint a
Gömöriekegyesülete.országosszintenfontosmegemlítenivédőligákszövetségétalkotó
Felvidékiligát,adélvidékiligát,aszékelyegyletetvagypéldáularadiszövetségetésaz
általunktárgyaltszepesiszövetséget.

8. 1924-ben a fővárosi központ mellett miskolcon, debrecenben, sátoraljaújhelyen,
kecskeméten, Pápán, Pécsett, salgótarjánban, zalaegerszegen és vácott isműködött a
szepesiszövetség.

9. Szepesi Szövetség, 7.évf.6.sz.1926.június15.

26 Szűts István Gergely

sületekbetömörültek,ésmegpróbáltákújrateremteniazelveszítettotthontegyújtér-
ben. ahogymár utaltunk rá, a két világháború közötti évtizedekben számos, eltérő
intenzitásúéstaglétszámúcsoportműködöttazországkülönbözőtelepülésein,ezek
egyrészekimondottanlokálisszinten,mígmásikcsoportjukországosviszonylatbanis
közismertvolt.7

a két világháború közötti évtizedekben működő országos menekültegyesületek
közülkétségtelenülkiemelkedtekaszepesiek,akiknéhányezerfőstaglétszámukelle-
nérehúszévenkeresztülafővárosbanésvidékenisaktívközéletiszerepetvállaltak.a
menekültekettömörítőszepesiszövetség1920.február1-jénBudapestentartottaala-
pítóülését,amelyen22alapító,972rendesés213pártolótagvoltjelenBudapestről
éshatvidékivárosból.ezzelegy időbenamagyarországiosztályokonkívülBécsben,
newyorkbanésChicagóbanislétrehoztáksajátfiókszervezeteiket.azÚjvilágbanélők
1929-tőlpéldáulmársajátlapotisfenntartottak,Der Zipser in Amerika címmel,emel-
lett jelentős összegekkel is igyekeztek támogatni a szülőföldön maradt, illetve a
magyarországraáttelepülttestvéreiket(mohr1930,47.p.).aszövetségmagyarországi
csoportjánakelsődlegescéljahivatalosanamenekültegyetemiésfőiskolaihallgatók
támogatásavolt,ámvalójábanazáttelepültcipszerekérdekképviseletétésközössé-
geikműködtetéséttartottákalegfőbbcélnak.aszervezettagságaésfiókszervezetei-
nekszámafolyamatosannövekedett,olyannyira,hogy1924-benmárkilencvidékicso-
portműködött.8 afőkéntmenekültekettömörítőszepesiszövetségtehátnagyonrövid
idő alatt jól szervezett országos hálózatot épített ki, amely nemcsak névleg, de úgy
tűnik,ahétköznapoksoránisjólműködött.Természetesenahelyiközösségekszerve-
zettségenagybanfüggöttvezetőitőléstagságától,ígypéldáulvoltolyanvidékiszerve-
zet,mintamiskolciis,amelyévekenkeresztülszintealighallatottmagáról,annakelle-
nérevagyéppenamiatt,hogy1930-bannyolcvananszerepeltekaszepesiekcímtárá-
ban.ezzelszembenazaligharmincfősváciosztálymárnégyévvelkorábbanlétrehoz-
taaváciCipszerkaszinót,aholhetikétalkalommalolvashattákaszepesiújságokat,
és dalra fakadhattak a közösen vásárolt pianínó mellett.9 Jól látható, hogy amíg
miskolconcsaknévleg,vácottazelképzeltekszerintműködöttaszepesiekközössége.

avidékiosztályokésaszövetségközpontiügyeinekkoordinálásában,valaminta
szepességhezkötődőszimpatizánsokmegnyerésébenkiemeltszerepjutottaz1920-
asévekbenlétrehozottsajtótermékeknek.mielőttelemeznénkezeketazújságokatés
megvizsgálnánkszerkesztőségeikműködését,érdemesjobbanmegnézniamagyaror-
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10. Haberern Jonatán Pál (szarvas, 1855–1936, Budapest) a híres teológiatanár, Haberern
Jonatánfiavolt.Bárőmaganemaszepességbenszületett,deapjarévénerősenkötődött
atájhoz.1879-benafővárosbanszerzettorvosidiplomát,majdkülönbözőnémetkliniká-
kondolgozott,mígnemhazatérve1888-tól1927-igarókuskórházsebészfőorvosaésa
sebészetiosztályigazgatójavolt.emellettudvarifőtanácsosicímmelisbüszkélkedhetett.

11. HoepfnerGuidó(szepesváralja,1868–?,Budapest)mérnök,építész.Jelentősebbmunkái
szülőföldjéhezkötődnek,ígytöbbekközöttazőterveialapjánkészültazótátrafürediFürdő
ésnagyszálló,atátralomniciTátraszállóésaCsorba-taviGrandHotel.az1900-asfőváro-
silakcímjegyzékbenmártalálkozhatunkanevével,Budapestentöbbekközöttőterveztea
dohányutcai volt viktóriaBiztosító székházát. l.Keresztény Magyar Közéleti Almanach.
Budapest,1940.I.kötet.391.p.
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szágiszepesiektársadalmát.akétvilágháborúközöttiévtizedekbenamagyarországi
szepesiközösségeknemcsakfrissenáttelepültekbőlálltak,hanemnagyszámbanvol-
takközöttükolyanokis,akikmégaháborúelőttköltöztekidevagyvalamelyikfelme-
nőjükrévénkötődtekatájhoz.Többségükszámáraígyaszülőföld,azóhazaelveszté-
seelsősorbanamúlt irántérzettkollektív traumával járt.esetükbenugyanisminde-
nekelőttamúltkerülthatárontúlra,tehátamegszenteltprivátésközösségiemlékek,
emlékhelyek váltak nemcsak fizikailag, hanem képzeletben is elérhetetlenné. ezzel
szembenamenekültekamúltelvesztésétakiutasításonésazezzelsokszoregyütt
járó egzisztenciavesztésen keresztül nemcsak az emlékezés pillanataiban, hanema
hétköznapoksoránisfolyamatosantapasztalták.arevíziószükségességemegkérdő-
jelezhetetlenközöscélnakszámított,azonbanazóhazáhozvalóviszonyban,azönmeg-
határozáskérdésébenésszervezeteikműködtetésébenmár jólelkülönültekaz„öre-
gek”, a korábban itt élők és az újonnan érkezettmenekültek, a „fiatalok”. előbbiek
főként a fővárosban 1876-ban létrehozott és kizárólag ott működő szepesiek
egyesületébe,mígazutóbbiakamáremlítettszepesiszövetségbetömörültek.az„öre-
geket”egyesítőszepesiegyesület1920-banmárközel ötvenéves,nagymúlttal ren-
delkezőszervezetnekszámított,sezidőalatttagságánakésfőkéntvezetőinekköszön-
hetőena fővárosbannagymegbecsülésnekörvendett.sajnosavizsgáltkorszakunk-
bankészülttagnévsorokhíjáncsakazegyesületáltal1928-banelindítottSzepesi Levél
című lap társasági rovataiból,híreibőlkaphatunkképetaközösségösszetételéről.a
főkéntmenekültekáltalalapítottszövetséggelösszehasonlítvajóllátszik,hogyvezetői
közöttnagyszámbantalálhatunkafővárosielitheztartozó,közmegbecsülésnekörven-
dő személyeket. Itt van rögtön az 1928-ban, 22 év elnökösködés után lemondó
HaberernJ.Pál,akiaktívközéleti tevékenységemellettnevesegyetemi tanár,orvos-
professzorvolt.10 ugyancsakszakmájábanelismertésközismertszemélynekszámított
azőtkövetőHoepfnerGuidó is,akimérnök-építészkéntés felsőházi tagkénthosszú
évtizedekótaazegyesület grémiumába tartozott.11 a vezetőségben rajtukkívülmég
néhányfelsőházitagotésállamifőhivatalnokottalálhatunk,ámazegyesülettörzsbázi-
sátazalkalmazottiközéposztálybasorolhatószemélyekalkották.

afővárosi„öreg”szepesieknekazelsővilágháborúvégéigálmosanéslazanosztal-
giávalműködőtársaságátéskialakultszokásaitalaposanmegváltoztattákabeözönlő
menekültek.azújonnanérkező,kiutasítottvagyönkénttávozócipszerekugyanismár
egészenmáskéntkezdtekhozzáazotthonuktóltávoliközösségeikmegszervezéséhez.
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12. adiákszövetségeketfővárosiközponttalhoztáklétre,azIglóidiákszövetséget1924.május
4-én, a késmárki diákszövetséget 1928. május 5-én, a lőcsei diákszövetséget 1930.
május4-én,mígaPodolinidiákszövetséget1933.május5-én.

13. ezekrőlamenekültszervezetekrőlfestplasztikusképetIgnáczrózsaazUrak, úrfiak című
regényében;l.Ignáczrózsa:Urak, úrfiak.Budapest,magvető,1985.

28 Szűts István Gergely

akollektívtraumátátélőkvagyátélniakarókugyanisegészenmáskéntviszonyultaka
szülőföldhöz, és szepesi öntudatuk is karakteresebb volt. mindez a szemléletbeli
különbség jól tettenérhető–különösenaz1920-asévekfolyamán–ahosszú ideig
párhuzamosanműködőlapjaikban,azokstruktúrájában,azottmegjelentcikkekbenés
aszervezetekhezkötődőrendezvényekben.

atrianonimagyarországonélőszepesiektehátekétnagyszervezetbetömörültek,
mellettükazonbanléteztekolyan,aszepességhez,leginkábbaszepesialmamaterek-
hez kötődő diákszövetségek is, amelyek ugyan öregdiák-közösségként működtek,
mégis szellemiségükben, céljaikban és persze tagságukban szorosan kötődtek egy-
máshoz.azelsőilyenszervezetet1924-benaziglóiakhoztáklétre,majdeztkövetően
1933-igakésmárki,lőcseiésapodolinicsoportokismegalakultak.12 ezekadiákszö-
vetségek rendezvényeiket, összejöveteleiket leggyakrabban a szepesi szövetséggel
együttszervezték,enneklegfőbboka,hogytagságukkevéskivételtőleltekintveszinte
teljesenmegegyezett.mindezáltalános jelenségnekszámítottekkor,hiszenezekben
azévtizedekbenamenekültektöbbségeegyszerretöbbegyesülettagságátiserősítet-
te.nemmeglepő,hogy1933-banakétszepesicsoportáltalkülön-különmárműköd-
tetettújságokmelléadiákszövetségekismegjelentettéksajátjaikat,köztükaSzepesi
Öregdiák címmelszerkesztettközösségilapjukat.egyedülállómódonaz1930-asévek-
reamagyarországonélőszepesiektöbbszervezetteléssajtótermékkelisrendelkeztek.
a korábbanmár említett címtárban szereplők és a szepesi lapokból sugárzó ethosz
alapjánúgytűnik,hogy–méretébőlfakadóan–elsősorbanafővárosbanadódottlehe-
tőségarra,hogyaszepességtőltávolténylegesenújrateremtsék,újraéljékegykorimin-
dennapjaikat.mindeztnemcsakközösségialkalmaiksorán,hanemahétköznapokban
ismegtehették,hiszenacímtáratésújságjaikat fellapozvapéldáulcipszerpéktőlés
hentestőlvásárolhattakvagyakárcipszermesteremberrel ismegjavíttathattákottho-
naikat.mindezszinténbizonyságulszolgálarra,hogyalegalábbnégyezerfőtszámláló
diaszpóramennyireszervezettenműködött.afővárosbanélőkszámáratehát lehető-
ségül adatottmeg, hogy aszepességet, attólmintegyháromszáz kilométerre látens
módonújjászervezzék.abban,hogytagságukésígyszervezeteikvalóbanélőközössé-
gekkéntműködhettek,elengedhetetlenszerepjutottakollektívidentitástfolyamatosan
fenntartóésmegerősítőkiadványaiknak.lapjaikésmásírásosközleményeikugyanis
olyankohézióserőt jelentettek,amelyeknélkülaközösségfeltételezhetőencsakegy
lettvolnaakisvendéglőkkülöntermébennosztalgiázótársaságokközött.13

szepesiszövetség

amagyarországi cipszerekáltal fenntartott lapok közül kétségtelenül a leghosszabb
életűésalegnagyobbhatásúamenekültekáltalalapítottéstársadalmiszervezetük-
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14. „énmeghívnálakakovácsevicsbe,amennyibennincsottéppenerdélyinépünnepély.már
úgyisrégenígértem,hogybemutatlakapámnak.azöregangyalifiú,tégedbecsülnifog.és
ilyenkor rendszerint még a kovácsevicsben ül. sajnos sohasem egyedül. Tudod, mit?
Benézünkafüggönynyílásán.amennyibencsakegy-kéthosszúnadrágoserdélyireformátus
udvarolapámnak,bemegyünk.”Ignácz1985,234.p.

a szepesi menekültek sajtója 1920 és 1944 között 29

kelazonosnevetviselőSzepesi Szövetség volt.azelsőlapszám1920tavaszánlátott
napvilágot,ésazeredetitervekszerintévitízalkalommaljelentvolnameg.eztnéhány
évfolyamotleszámítva1944évvégéiggyakorlatilagsikerültistartaniuk.aszerkesztő-
ségaszepesimenekültekszellemiműhelyénekszámítóvIII.kerületivasutcaifelsőke-
reskedelmi iskolaegyik irodájábanvolt.ahelyszínválasztásmagyarázata,hogyezek-
benazévtizedekbentöbbszepesitanáristanítottaziskolában,akikközülkrischJenő
az1930-asévekbenhosszúideigmégigazgatóisvolt.alapszerkesztőitehátittgyűl-
tekössze,ésugyancsakittregisztráltákavidékiasztaltársaságokésazotthonmara-
dottakhíreitésjelentéseit.aSzepesi Szövetség számaialegtöbbújsághozhasonlóan
előfizetésésterjesztésútjánjutottakelazolvasókhoz.sajnosarravonatkozólagsem-
milyenadatunksincs,hogyalapmilyenpéldányszámban,hányelőfizetővelésmilyen
költségvetésalapjánjelentmeg,ámazbiztos,hogyavidékiasztaltársaságokhivatal-
bólkaptakalegfrissebbszámokból.ezértcserébeaszerkesztőségelvárta,hogyafővá-
roson kívülműködő fiókok havi rendszerességgel számoljanak be társadalmi életük
aktuálishíreiről,valamintaközeljövőterveiről.végiglapozvaahiányosévfolyamokat,
jóllátszik,hogyelsősorbanahelyiközösségekszemélyiösszetételétőlfüggött,melyik
asztaltársaságmilyengyakranéltefelkínált,ámkimondatlanulelvártlehetőséggel.

struktúrájátmeghatározta,hogydöntőenmenekültekalapították,hiszenmásdiasz-
póraközösségekhezhasonlóan,alapittisalapvetőenakollektívtudatmegerősítésére
szolgált. ennekmegfelelően kiemelt helyen foglalkoztak a társasági élet legfrissebb
híreivel,azotthonmaradottakküzdelmével,valamintaközöstudatbanmeglevőemlé-
kekújraértelmezésével.ahogymáskiadványokesetében,ígyalaputolsóoldalaiittis
reklámfelületkéntszolgáltak,elsősorbanamagukatszepesinekvallóvagyacipszerek-
nek kedvezményt biztosító hirdetők számára. a kezdőlap egyik állandó részeként a
szövetségtársadalmiszervezetehirdettevezetőségénekfogadóóráithónaprólhónap-
ra.ezeknekatalálkozóknakahelyszíneésazidőpontjahuszonötévalattaligváltozott,
ebbőlisarrakövetkeztethetünk,hogyaszemélyestalálkozásokfontosésérdeklődés-
re számot tartó programnak számítottak. Igaz, a kezdeti heti két alkalomhelyett az
1920-asévekvégétőlatagokésaszimpatizánsokmárcsakegyszergyűltekösszea
belvárosegyikközismertvendéglőjében.ahelyszínjólláthatóanközkedveltlehetetta
menekültekkörében,hiszenpéldáulIgnáczrózsaegyikregényénekszereplőiisitt,a
vIII. kerület rákóczi út 29. szám alatt található kovácsevics étteremben tartották
összejöveteleiket.14 aszerkesztőségésazannaktőszomszédságábanfekvőkisvendég-
lőnemcsakafővárosi,hanemakeletipályaudvarközelségemiattavidékitagtársak
számáraisfontostalálkozásipontnakszámított.

aSzepesi Szövetséget továbblapozvajólelkülöníthetőannakkettősstruktúrája.a
társadalmi szervezetaktuálishíreimellettugyanis,bárkisebbarányban,deminden
számbanhelyetszenteltekaszepességhezkötődőírások,irodalmialkotásokésvisz-
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15. Szepesi Szövetség,1938,19.évf.9.sz.2.p.
16. ablonczyBalázskutatásaalapjánúgytűnik,hogyegyesszepesiekmég1945utánisheti

rendszerességgeltartottakprivátösszejöveteleketegymáslakásán,egészenaddig,amígaz
állambiztonságtudomástnemszerzettróla;l.ablonczy2008.

30 Szűts István Gergely

szaemlékezések megjelentetésének. emellett a közösség szempontjából kiemelten
fontosprogramajánlók,adiákszövetségek,valamintaz1873-bankésmárkonalapított
kárpátiegyesületlegfrissebbhíreisemhiányozhattakegyetlenszámbólsem.ezutób-
biesetébenérdemesmegjegyezni,hogyaCipszerföldönlétrejöttturistaszakosztálytag-
ságánakegy jelentős része,különösenTrianonutánmagátcipszernekvallószemély
volt.ennekkövetkeztébenaszepesiszervezetekhezvalószoroskapcsolatukteljesen
érthető.

visszatérvealapstruktúrájára,az1930-asévekelsőharmadátóljólmegfigyelhető
egy karakteres változás. ezekben az években korábban reklámfelületként szolgáló
oldalakarányaugyanisfolyamatosancsökkent,ezzelpárhuzamosanpediggyarapod-
tak a cipszerekmindennapjaival foglalkozó tudósítások. ennek legfőbb oka, hogy a
szepesi szövetség tagságának és alszervezeteinek száma még az 1920-as évek
végén,majdtízévvelatrianonidöntésutánnemhogycsökkent,hanemfolyamatosan
nőtt.az1930-asévekközepéremár többmintkétezer taggal,a fővárosiközponton
kívül tizennégy vidéki asztaltársasággal büszkélkedhettek. a lelkesedés a második
világháború előestéjén természetesen tovább nőtt, különösen azáltal, hogy az első
bécsidöntésnemérintetteaszepességet.aszlovákiánálmaradt területsorsamég
egységesebbétetteaszervezettagjait,errealegjobbpélda,hogy1938.november20-
ánkassán,aligegyhéttelamagyarcsapatokbevonulásaután,azidőközbenmegala-
kulthelyiasztaltársaságdíszünnepélytrendezett,amelyretöbbszázmagyarországicip-
szerisellátogatott.15 sajnosmindalapról,mindaszervezettovábbiműködésérőlcsak
szórványosadatainkvannak,annyiazonbanbizonyos,hogy1944őszéig–kisebbkiha-
gyásokkalugyan,de–megjelentekazegyesszámok.1945-benalap,aszerkesztőség
ésmagaa társadalmiszervezetapolitikaiátrendeződéskövetkeztébenvéglegmeg-
szűnt,eztkövetően,igaz,rövidideig,csakkisebbcsoportokban,illegáliskeretekközött
működötttovábbegy-egyszórványközösség.16

szepesilevél

a főként menekült kispolgárokat, az alsóbb középosztályhoz tartozókat tömörítő
szepesiszövetséggelszembenaszepesiegyesületelsősorbanafelsőbbközéposztály
számára jelentett nyitott kaput.míg a szövetség vezérkarában példáulHaydeGyula
helyettesállamtitkártleszámítvafőkéntkishivatalnokokatvagymagánalkalmazottakat
találunk,azegyesületprominenseiközöttfelsőházitagok,orvosprofesszorokésneves
mérnökök sorakoznak. Természetesenmindez nem jelenti azt, hogy a két szervezet
közöttmerevésátjárhatatlanfallettvolna,ámkétségtelen,hogytagságuktársadalmi
összetétele jól láthatóaneltért egymástól. Talánebbőladódhattaka céljaikés tevé-
kenységeikközöttigyakorieltérések is.anagyhagyománnyalbírószepesiegyesület
működését1928-ig,akorábbiszokásoknakmegfelelőenelsősorbanatársaságiössze-
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17. lord rothermere brit sajtómágnás, politikus 1927. június 21-én lapjában, a The daily
mailbenhívtafelafigyelmetamagyarországotTrianonbanértsúlyosigazságtalanságokra.

18. Szepesi Levél,1930,3.évf.17.sz.6.p.
19. Prichradnykálmánlőcsénszületett,majdBudapestentöbbekközöttaduna–száva–adria

vasúttársaságelnökeésamagyarkirályiállamvasutakalelnöke,magyarkirályifőtanácsos.

a szepesi menekültek sajtója 1920 és 1944 között 31

jövetelekésadicsőmúltravalóközösemlékezésekjellemezték.ezazévazonbantöbb
szempontbólisújdonságotjelentetett.azeddigbefeléfordulóközösség–köszönhető-
en elsősorban az új elnök, Hoepfner Guidó szervezőkészségének és talán a lord
rothermereújságcikkenyománmegerősödőrevízióshangulatnak–sajátsajtótermék
elindításátésélénkebbközéleti tevékenykedésthatározottel.17 azújság létrejöttével
elsősorbanazelkényelmesedő tagságot igyekeztekújraszervezni,másrészről viszont
felhívni a közvélemény figyelmét létezésükre. a Szepesi Szövetséghez hasonlóan a
Szepesi Levél is évitízalkalommaljelentmeg.alapfőszerkesztője1932-ignikelszky
zoltánvolt,majdőtkésőbbBogschsándorbiológusésaszepesiekCímtárátisszer-
kesztőFörsterrezsővegyészmérnökváltotta.aszerkesztőségavII.kerületidamjanich
utca19.számalatttalálhatóépületII.emeletének11.számúlakásábanműködött,de
aszerkesztőségésaközösségtörzshelyenemittaközelben,hanemazegyetemutcai
erzsébetszállópincehelyiségébenvolt.azegyesülettagságaaszövetséghezhasonló-
ankezdetbenhetikétalkalommal,szerdánéspénteken,majd1928-tólmárcsakegy-
szer,ahétközepéngyűltösszeabelvárosban.

lapjuk struktúrája alapvetően megegyezett a Szövetségével, azzal az árnyaltnyi
különbséggel,hogymígaLevél elsősorbanamúltraésafővárosra,amenekülteklapja
azországbanélőésműködőszepesiközösségek jelenérehelyeztea főhangsúlyt.a
Levélbenpéldáulgyakrabbanjelentekmegolyanközismertanekdotákvagyazóhazá-
valfoglalkozóirodalmialkotások,amelyektémájaatáj,adicsőmúltésaszepesipan-
teonegy-egytagjánakéletútjavolt.Tegyükrögtönhozzá,hogymindezazelsőhárom
évbenvoltjellemző,1931utánugyanisazírásoktöbbségemárittisatagságotérintő
aktualitáskérdésekkelfoglalkozott.különösenekkortólérzékelhető,hogyamagyaror-
szágicipszerközösségegyiklapjakéntegyrenagyobbfigyelmetszentelteknemcsaka
magyarországi, hanem az otthonmaradottak társadalmi híreinek is. ennél azonban
sokkalérdekesebb,hogynemcsakatagság,hanemaszepességhezköztudottankötő-
dő személyek kinevezéseit vagy áthelyezéseit is figyelemmel kísérték. így például
1930-banazegyikszámkülönfoglalkozottamagyarországicipszerpolgármesterekkel,
közülük is bemutatva a salgótarjáni Förster kálmánt és a makói nikelszky Jenőt.18

ugyancsakhelyetkapottittahaviszociálisésoktatásitámogatásokstatisztikája,vala-
mintahátsóoldalakonaszepesimesterek,sőtolykorazotthoniszepességiszállókés
vendégházak reklámjai is. a fővárosai tagság és szimpatizánsok számára, a
Szövetséghezhasonlóan,ittisismertettékamárközismertésváltozatlanhetiválaszt-
mányiülésekpontoshelyétésidejét.

alapműködésénekharmadikévében,azindulástólelnöklőHoepfnerGuidóműépí-
tész helyére Prichradnykálmán királyi főtanácsost választották a szepesi egyesület
elnökéül.19 Prichrandyeztkövetőentöbbminttízévigláttaelazelnökiteendőiket;egye-
bekközöttazőnevéhezfűződikaszepesiegyesületésaszepesiszövetség–szepesi
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20. Försterrezső1899-banszületettlőcsén.azelsővilágháborútkövetőenBudapestremene-
kült,aholvegyészmérnökvégzettségéveltanítottavIII.kerületivasutcaifelsőkereskedelmi
iskolában,majd 1936-tól a Fővárosi légoltalmi ügyosztály vezetője lett. lakása a szepesi
szövetség szerkesztőségének közelében, a rákóczi út 41. szám alatt volt; l. Keresztény
Magyar Közéleti Almanach I.,Budapest,PátriaIrodalmivállalatésnyomdairt.,1940,285.p.

21. 1931-tőlkezdveérezhetőennőttaszepességmúltjávalésazonnanelszármazottak,elme-
nekültekjelenévelfoglalkozókiadványokszáma.ateljességigényenélkülfelsorolunknéhá-
nyat–Feketenagyantal:A Szepesség területi és társadalmi kialakulása.Budapest,1934.;
FöldessyGyula:Egy nagy szepesi költő: Lám Frigyes.Budapest,1936.;Hajnóczyr.József:
A szepesi bányavárosok története.Budapest,1931.

32 Szűts István Gergely

egyesületekközösBizottsága nevű – 1933-ban kötött formális együttműködésének
kidolgozása.amagyarországicipszerektörténetébenjelentőseseményhátterét,akét
csoportközöttierőviszonyokatpéldázza,hogyaBizottságelnökéülaszövetségegyik
vezetőjét,krisch Jenő tanárt választották.akövetkezőévekbena „fiatalok”szerepe
továbberősödött,ésaz1930-asévekvégéreaktívanszinteegyedülikéntképviseltéka
szepesiekügyeit. azegyesüléssel közel egy időbennemcsaka társadalmi szervezet
élén,hanemahogyaztmárkorábbanemlítettük,azújságszerkesztőségében issze-
mélyiváltozásoktörténtek.azátrendeződésezesetbenisszembeötlő,hiszen1933-
ban az alapító nikelszky zoltán helyett a szövetséghez kötődő egykori menekültek,
BogschsándorésFörsterrezsőkerültaLevél szerkesztőiszékébe.valószínűlegafúzi-
ónak és a közös szervezetben egyre nagyobb befolyásra szert tevőmenekülteknek
köszönhetőazis,hogyaSzepesi Levél 1936júniusábanvégülmegszűnt.ezzel,ahogy
1928-atmegelőzőenis,aSzepesi Szövetség maradtazegyedüliinformációscsatorna.

Ittkellszólnunkazokrólaszövetségésaköréjeszerveződődiákszövetségekáltal
működtetett lapokról,amelyekakétnagy laptól függetlenülaz1930-asévekvégéig
működtek. esetükben érdemes azonban leszögezni, hogy ezek a füzetek leginkább
belőhasználatra,igenszűkkörszámárakészültek.közülükalegérdekesebbtalánaz
1933-banindítottSzepesi Öregdiák címűkiadványvolt,amelybőlazonbancsakazelső
két szám ismert.emiatt sajnosarravonatkozólagsincsenek információink, vajonaz
öregdiákok központi lapjamilyen példányszámmal ésmennyi ideigműködött. a lap
szerkesztősége a Szepesi Szövetség vas utcai irodájában működött, így talán nem
meglepő,hogytematikája,terjesztéseésszerzőigárdájánaknagyrészemegegyezett
azekkormártöbbminttízévefennállóSzövetségével.azÖregdiák struktúrájanagyban
hasonlítottamásikkétújságéhoz, talánazzalakülönbséggel,hogy–a fennmaradt
számokbanegyedüliként–különrovatjutottalőcseiSzepesi Híradó cikkeinek.ennek
legfőbbokapedigaz,hogyaBizottságelnökeésaCímtárszerkesztője,Försterrezső
majd20évenkeresztülafelvidékilapbudapestitudósítójaisvolt.20

egyelőrenem ismert,vajonadiákszövetségekmiértéreztékannakszükségessé-
gét,hogysaját,önállófüzeteikmelléegyközöslapotislétrehozzanak,hiszenebbenaz
időbenakésmárkiaknakpéldáulmár többmintötéveműködőkiadványukvolt.azt
gondolhatnánk,hogya közösen fenntartottÖregdiák megszüntethettea lapalapítási
lázat,ennekazonbanellentmond,hogyaziglóiakakövetkezőévbensajátlappaljelent-
keztek. az 1930-as évek első évtizedében megszaporodott a szepesiekhez kötődő
kiadványoklistája,hiszenadiákszövetségekközösésönállókiadványaimellettemlék-
könyvek,tanulmányokésmásbrosúrákiskiadásrakerültek.21 ezeknekamunkáknak
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a szepesi menekültek sajtója 1920 és 1944 között 33

aszerzőiésalkotóifőkéntaközösségikonjaiéskarizmatikusfiguráivoltak.ígypéldá-
ulvoltaktörténetíróik,mintpéldáulBrucknerGyőzőésloischJános,költőik,mintlám
FrigyesésmohrGyőző.nemvéletlen,hogynevükkelésműveikkelnemcsakakönyvek,
füzetekcímlapján,hanemazelőfizetettvagymegvásároltlapokhasábjainistalálkoz-
hatottazolvasó.

Összegzés

akétvilágháborúközöttiévtizedekbenamenekültekáltalalapítottegyesületekéstár-
sadalmi szervezetek közül kétségkívül kitűntek a szepesiek. elsősorban azért,mert
szinte egyedülikéntmás, 1920 körül alakult csoportok közülmég az 1940-es évek
közepéig isaktívanműködtek.közösségiéletük,szervezeteikvégülaberendezkedő
kommunistahatalomdiktatórikusintézkedéseiknekestekáldozatul.akétvilágháború
közötti magyarországon élő, magukat cipszernek vallók bár nem alkottak homogén
közösséget–hiszenpéldáulamenekültekésamárkorábbanelszármazottakmás-
más szervezetbe tömörültek –,mégis erős önazonosság-tudat és egység jellemezte
őket.azelveszítetthazatudata,méghaeltérőmódonis,dealapvetőenmeghatározta
aközösségekcéljaitéstevékenységeit.Hivatalosésnemhivatalosszervezeteiknem-
csaksajátmaguk,hanemakülvilágfeléishirdettékatájhoz,ahazáhozvalómegin-
gathatatlanviszonyukat.Bárszervezeteikkülön-különislétrehoztáksajátorgánumai-
kat,ezekazonbannemelsősorbanegymásellen,hanemnagyrésztazelképzeltésegy-
kor talán létezettentitásújraalkotásánésmegerősítéséndolgoztak.egyesületeikkel,
lapjaikkal, kiadványaikkalés rendezvényeikkelmegpróbáltákújrateremteni–a fővá-
rosbangyakorisikerrel–mindazt,amiközöshitükszerintTrianonkövetkeztébenelve-
szett.
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IsTván GerGely szűTs
THe Press oF THe reFuGees From szePes BeTween 1920and 1944

aftertheFirstworldwar,almost430thousandpeoplemovedintothemainland
ofHungary from the territories shifted to the successor states. In thedecades
between the two world wars, from among the associations and social
organizationsfoundedbyrefugees,thosefoundedinszepesundoubtedlystood
out. First of all for the reason that from among other groups founded around
1920, it operated actively even in the 1940s as almost the only one. Their
community lifeandorganizations fell victim to the totalitarianmeasuresof the
settlingcommunistregime.althoughGermanslivinginHungarybetweenthetwo
worldwars,callingthemselves“zipsers”,didnotformahomogeneouscommunity
– for example, refugees and those who had moved before were members of
differentorganizations–,hadastrongcommonsenseforidentityandunity.The
awarenessofthelosthomeland,evenifinadifferentway,definitelycharacterized
the objectives and activities of the communities. Their official and unofficial
organizations promulgated both for themselves and towards the world their
unshakeable adherence to the scenery and their homeland. although their
organizationshadtheirseparatebodies,thesewerebasicallynotworkingagainst
eachother,butmainlydevotedthemselvestotherecreationandstrengtheningof
the imaginary and sometimesmaybe existing entity. all what was lost in their
commonbelief intheconsequencesofTrianon,theytriedtorecreatewiththeir
associations,theirnewspapers,publicationsandevents–oftenwithsuccessin
Budapest,thecapital.

34 Szűts István Gergely
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