
Az Országos Keresztényszocialista Párt 
működésének kassai kezdetei 
és csehszlovákiai története 

A felvidéki Keresztényszocialista Párt első lépéseiben lényegében együtthaladt a 
történelmi Magyarország keresztényszocialista mozgalmának formálódásával.1 Már 
1903-ban keresztényszocialista munkásegyletek alakultak Kassán és Pozsonyban, 
melynek első célkitűzései mai szóval a munkásszerveződés mellett fiatal munkáská-
derek oktatására, továbbképzésére irányultak. Rendszeres kapcsolatot építettek ki a 
pesti központtal, és ez a kapcsolat lényegében a keresztényszocialista mozgalom, 
sajtóorgánuma, az Igaz Szó által szélesedett ki. 

A kassai munkásegyletnek 1906-ra már 700 tagja volt. Ez az egylet folyamatosan 
hozta létre szakszervezeti bázisait, és ugyanebben az évben az egylet szakszervezeti 
csoportja sztrájkot szervezett a kassai székgyárban. A sztrájk két hétig tartott, és végül 
győzelemmel — a munkások követeléseinek elfogadásával — fejeződött be. Érdemes 
megemlíteni, hogy ez a kassai sztrájk volt az ország első keresztényszocialista sztrájk-
ja.2 A munkás szervezkedéssel együttjárt a Munkásbiztosító Pénztár keresztényszo-
cialista részlegének kialakítása, ami komoly tekintélyt jelentett a szervezetnek. Erre a 
tekintélyre a Keresztényszocialista Pártnak főleg a Szociáldemokrata Párttal szemben 
álló ideológiája miatt volt szüksége. A szociáldemokrácia kemény konkurenciát 
jelentett a fiatal keresztény szakszervezetnek. A megmérettetés próbáját azonban jól 
állták a keresztényszocialisták, annak ellenére, hogy a kemény konkurenciaharc 
végig követte a párt egész történetét. Ennek ellenére a kezdeti lépések fontos adaléka 
az a tény, hogy a párt első taglétszámának zöme épp a szociáldemokráciában csaló-
dott, és a Szociáldemokrata Pártot elhagyó munkások csoportjából alakult ki. 

1907-ben, amikor országosan bejelentették a Keresztényszocialista Párt megalaku-
lását, a kassaiaknak már saját alapszabályzatuk volt és mozgalmat indítottak a keresz-
tényszocialista fogyasztási szövetkezetek megindítására is. Népgyűléseiken már 
feltűntek a későbbi önálló szervezet nagy egyéniségei, mint például Tost Barna 
plébános, Szüllő Géza (aki képviselőként tagja volt a budapesti parlamentnek) és 
mások. A Keresztényszocialista Párt felföldi legidősebb bázisai épp a keleti részeken 
alakultak ki, s ebben nagy szerepük volt a fejlett polgári kultúrával és a magyarsággal 
szembeni lojális magatartással rendelkező szepességi német népcsoportoknak, a 
cipszereknek és a mántáknak. A Felvidék más városaiban a keresztényszocialista 
mozgalom elsősorban az ipari szempontból fejlettebb településeken (pl. a bányavá-
rosokban) és természetesen Pozsonyban tudott elterjedni. A mozgalom azonban 
másutt ritkán tudott a kassaihoz hasonló fegyelmet és tömegbázist kialakítani. 

A trianoni békediktátum utáni sokkból - a természetszerű magatartásként kínálko-
zó passzív rezisztenciából3 - a felvidéki magyarságot, s annak értelmiségi-politikai 
vezetőit az 1920-ra sebtiben kiírt csehszlovákiai választások mozdították ki. A válasz-
tások adta kényszerhelyzet az, hogy a magyarság képviseltetni akarta magát az új 
politikai struktúrában, lényegében oda vezetett, hogy 1919 november 23-án Kassán 
sor került a felvidéki Keresztényszocialista Párt újjáalakítási kísérletére. Itt lényegében 
egységes párttá kovácsolták össze a Trianon előtti Országos Keresztényszocialista 
Párt Csehszlovákiába szakadt csonkjait. Ez a sebtiben történő szerveződés sokáig 

1 Gergely Jenő: Keresztényszocializmus Magyarországon (1924-1944), Bp. 1933. 
2 Nép 1923. XI. 11. 2. old. 
3 Popély Gyula: A felvidéki sorsforduló. Regio 1990/2 70-90. old. 
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éreztette hatását, hisz hosszú évekig pártközpont nélkül, csupán regionális közpon-
tokkal, a korábbi szervezeti struktúra és működési elvek és szabályok fenntartásával 
tevékenykedett a párt. Ennek ellenére 1920. március 25-én Pozsonyban formálisan is 
kimondta megalakulását Magyar-Német Keresztényszocialista Párt néven. (A párt 
később ezt a nevet Országos Keresztényszocialista Párt névre változtatta.) Ezzel 
együtt első célkitűzését, hogy képviselői mandátumot szerezzen a Parlamentben, 
sikerült megvalósítania. A párt képviselőt juttatott be a prágai országgyűlésbe, 
Körmendy Ekes Lajost a keleti, dr. Jabloniczky Jánost a nyugati körzet képviseleté-
ben. Érdekességként érdemes áttekinteni, milyen volt a párt kassai választókerüle-
tének listája az 1923-as választásokon. A listán 3 ügyvéd, 16 munkás, 18 iparos, 2 
magánalkalmaztott, 2 szakszervezeti titkár, 2 orvos és 1 pap szerepelt.4 Ebben az 
évben egyébként ötvenezer szavazatot szerzett ez a kassai lista. Ez a szám megegye-
zett a legnagyobb szlovák párt a Hlinka-féle Néppárt által ugyanebben a választói 
kerületben összegyűjtött szavazatok számával. A párt megalakulása után dr. Leilei 
Jenőt választotta elnökéül, főtitkára Fleischmann Gyula, ügyvezető igazgatója pedig 
Wirt Gyula lett. Az 1920-as választások után kettős feladattal találta magát szembe a 
felvidéki Keresztényszocialista Párt. Ellenzéki parlamenti pártként (a korábbi gyakor-
lattól eltérően) fel kellett vállalnia a többségi hatalommal a kisebbségi-emberi jogok 
védelmét. Ugyanekkor bázisait szélesítve teljesítenie kellett a párt első számú külde-
tését, a keresztényszocialista eszmeiség továbbvitelét és gyakorlati megvalósítását. A 
keresztényszocialista gondolat Csehszlovákia megalakulása után a Szlovákiát sújtó 
gazdasági intézkedések okozta nyomor következtében vált időszerűvé. Az indulás — 
nevezhetnénk a hőskornak - forrásait vizsgálva megállapítható, hogy a párt mindkét 
feladat megvalósításához töretlen lelkesedéssel kezdett hozzá. 

A felvidéki politikai hagyományok továbbélésének nemes gesztusát jelentette, 
hogy kisebbségi párttá degradálva is lényegében három nemzet három nyelvű pártja 
maradt. A szlovák, a magyar és a német nemzetről van szó, melyek közül a tagság és 
ezzel együtt természetesen a vezetőség többségét is a magyarok alkották, de ennek 
ellenére (vagy épp ennek következtében?) három nemzet képviselői a közös párton 
belül nemcsak a békés egymásmellettélésnek, de közös célok megfogalmazásával a 
közös küzdeni tudásnak is nagyszerű példáját adták együttműködésük ezen korsza-
kában. 

A párt naggyűlésein, kongresszusain, (melyeket 1920-ban, 1923-ban, 1925-ben, 
1929-ben és 1932-ben tartottak), magyar, német, szlovák felszólalások követték 
egymást, amelyet a résztvevők teljesen természetesnek tartottak, hiszen nemcsak 
értették egymás nyelvét, hanem sok esetben ugyanazon személyek használták egyik 
vagy másik nyelvet is. 

A párt 1920-as első kongresszusa a korábbi hagyományoknak megfelelően nyuga-
ti-, keleti-, valamint ruszinszkói pártkerületre osztotta fel működési területét, és azt a 
javaslatot is elfogadta, hogy ez a felosztás külön-külön érvényes legyen a párt német, 
magyar és szlovák osztályára egyaránt. A pártkerületek egy-egy nagyobb település 
köré szerveződő körzetekre bontva működtek és kongresszustól-kongresszusig 
lényegében autonóm életet éltek. A pártvezetőségbe 40-40 főt választottak a pártkerü-
letekből, amely 40 fő a párt elnökségét, mai szóval választmányát alkotta. Ez az 
elnökség választotta a párt valódi tisztségviselőit, az elnököt, alelnököt, főtitkárt stb. 
A párt második kongresszusán 1923-ban 561 magyar, 117 német, 78 szlovák képvise-
lő volt jelen.5 A harmadik kongresszuson viszont, 1925-ben 542 helyi szervezet 
megjelent képviselője 132700 keresztényszocialista választót képviselt. Ugyanebben 
az időpontban a párt nyugati körzetében 346-, a keleti körzetben 142-, a ruszinszkói 

4 Nép 1923. IX. 23. 10. old. 
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körzetben pedig 77 alapszervezet működött.6 Ezek a számok a továbbiakban sem 
módosultak lényegesen. A pártkerületek saját sajtóorgánummal rendelkeztek, ame-
lyek sokszor egymással is éles polémiába keveredtek. Ilyen, hetente megjelenő 
„kerszoc" lapként működött a nyugati pártkerületben a Népakarat, keleten pedig a 
Keresztény Munkás, majd 1925-tól utóda a Nép című hetilap, amely földműves és 
munkás különszámokkal, illetve mellékletekkel jelent meg. A párt saját belső hír-
anyagát a Híradó című közlönyben jelentette meg. Természetesen a párt szlovák és 
német osztálya külön szlovák és német nyelvű lapot jelentetett meg. 

Az Országos Keresztényszocialista Párt (OKSZP) két háború közti működése há-
rom nagy korszakra bontható. Az első korszak az indulás, jobban mondva az újrain-
dulás éveit foglalja magában, dr. Lelley Jenő ügyvéd elnöklése alatt. Ez a korszak 
1920-tól 1925-ig tartott. 1925-ben Lelley lemondása után a párt elnöki székébe Szüllő 
Géza került, aki 1932-ben egészségi okokra hivatkozva mondott le. A hét évig tartó 
„Szüllő korszak" a párt megerősödésének, országos politikai tényezővé válásának 
korszaka. Szüllőnek és munkatársainak köszönhetően jutott el a párt számos nemzet-
közi fórumra.7 Ugyanakkor ez az időszak az, amikor a párt ún. régi gárdája lassan 
kimerül és mind a belpolitikai életben való mozgás, mind pedig a Keresztényszocia-
lista Párt eszközeivel folytatott pártküzdelem az erők megújítását, a párt megfiatalítá-
sát igényelte. Ez a megújhodási korszak, 1932-től Esterházy János nevéhez köthető, 
akit a párt V. kongresszusán választottak elnökké. Az akkor mindössze 31 éves 
Esterházy a szlovákiai magyar politikusnemzedék második generációjához tartozott.8 

Azon személyek közé, akik tájékozódásukat, eszmélődésüket már az első Csehszlo-
vák Köztársaságban, az új viszonyok között élték meg. Vele együtt olyan személyek 
kerültek a pártvezetésbe, mint Neumann Tibor pozsonyi ügyvéd (aki a párt alelnöke 
lett, de egyben a Pozsony városi tanácsnak is tagja volt), Galambos Béla, Haiczl 
Kálmán, Porubszky Géza, keletről Keresztúry József, Kárpátaljáról Dóry Antal stb. 
Ekkortól lett a pártnak rendszeresített poszton állandó ifjúsági előadója is, Cotelly 
István személyében.9 Az Esterházy korszak 1936-ig tartott, amikoris bekövetkezett a 
két felvidéki ellenzéki testvérpárt, az OKSZP és a Magyar Nemzeti Párt (MNP) egyesü-
lése. A két párt Egyesült Magyar Párt néven folytatta tovább működését. 

Az OKSZP ideológiája létrejöttétől fogva három alaptételre épült. Az első a keresz-
tény eszmeiség, amely a keresztény összefogásra építve kívánta a gyakorlatba átül-
tetni, humán emberközpontú program kidolgozásával a keresztény erkölcs normáit. 
A szerveződés alapsejtjének és egyben a jövő zálogának a családot tartották. Az 
OKSZP politikai tevékenysége mellett jelentős erőkkel támogatta a szlovákiai magyar 
egyházak működtetését is. Számos alkalommal hangot adott követeléseiben azon 
véleményének, hogy a szlovákiai magyar katolikusoknak mielőbb magyar püspökség 
megalapítására van szükségük. Amíg azonban ez létre nem jön, apostoli adminisztrá-
tor kinevezését követelték a szlovenszkói magyarok számára, tegyük hozzá, mindmá-
ig eredménytelenül. 

A magyar püspökség érdekében íródott egyházi memorandumokat legtöbb eset-
ben Szüllő Géza személyesen vitte el a katolikus egyház központjába, Rómába.10 A 
párt nyugati kerülete az 1920-as évektől fogva évenként megrendezte Pozsony mel-

6 Nép 1925. X. 11. 1. old 
7 Popély Gyula: A kisebbségi magyar pártpolitika megújulása a harmincas évek első felé-

ben. Regio 1990/3 98. old. 
8 Molnár Imre: Esterházy János életútja. Regio 1992/2 90-98. old. 
9 P.M.H. 1993. VI. 29. 3. old. 
10 Molnár Imre: Vallás és egyház a Szlovákiai magyarok életében. Egyház-Fórum 1991/3-

4. sz. 
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lett a mária-völgyi fogadalmi nagyzarándoklatot, amelyen átlagosan mintegy 30-40 
ezer ember vett részt. Ez a zarándokmenet éjszakai fáklyás-gyertyás bevonulásával 
Pozsony utcáin impozáns látványt és egyben nagy öntudaterősítést is jelentett a 
szlovenszkói (különösen a pozsonyi) magyarság számára. 

A második alaptétel a szociális elkötelezettség volt. Az OKSZP kezdettől fogva leg-
főbb céljaként küzdött a keresztény szocialista munkásság egységes frontja kialakítá-
sáért. Elvetve az osztályharcot azt hirdette, hogy a „nem épp jónak, de mindenképp 
szükségszerűnek" tartott kapitalizmus kellő fellépéssel megfelelően ellensúlyozható-
vá válik s ezzel létrehozható az a társadalmi egyensúly, amely a „tőke és a munka 
évszázados harcát" is ki tudja egyenlíteni. A párton belül megvalósított elvet, azt, 
hogy munkás és munkaadó egyenlő jogú, megvalósíthatónak tartották - persze 
keresztény elvek alapján — az egész társadalomban is.11 E pontnál tartva ki kell tér-
nünk arra a párton belül folyamatosan fennálló polémiára, amely a kereszténység és a 
szocializmus viszonyának tisztázását kísérelte meg. „Pártunk szocialista párt - vallja 
Puskár L. István, a párt egyik ideológusa A kereszténység és szocializmus című írásá-
ban, majd hozzáteszi — a szocializmus ma társadalmi szükséglet. A politikai szabadság 
és jogi egyenlőség a múlt század nagy eszméi nem szabályozták az egyén viszonyát a 
társadalomhoz, valamint a javak világához. E nélkül azonban a szabadság csupán 
formális dolog, mert az egyénnek nincsenek kellő eszközei arra, hogy szabadságát 
érvényesíthesse. Az ember saját egyéniségének kiteljesítése céljából, a tulajdonjog 
teljes tiszteletben tartásával kell, hogy szabadon rendelkezzék bizonyos javakkal."12 

A párt belső köreiben újra és újra felbukkant a keresztény és nem keresztény szocia-
lizmus-felfogás közti különbségről folytatott vita is. A párt ideológusainak megfogal-
mazását akképpen summázhatjuk, hogy a nem keresztény, azaz a marxi szocializmus 
fölfogás minden társadalmi problémát hajlamos anyagi természetű kérdésekre visz-
szautalni. Ez (ti. a marxi) világnézet előbb lerombolni akarja a régit, majd a régi 
romjain akar új világot teremteni, ami azt jelenti, hogy egy feltételezett, de pontosan 
nem körvonalazható jobb jövő érdekében kötelezően mindent el akar vetni, ami a 
régi rendhez tartozik. A keresztényszocialista felfogás annyiban különbözik alapvető-
en a marxi felfogástól, hogy vallja: a társadalmi problémák elsősorban nem anyagi, 
hanem erkölcsi kérdésekre vezethetők vissza. Ezért nincs szükség a régi társadalmi 
rend teljes lerombolására, hanem sokkal inkább a társadalom továbbépítésére van 
szükség, magasabb erkölcsi nívó alapján.13 A „Rerum Novarum" című szociális kérdé-
sekkel foglalkozó nagy jelentőségű pápai enciklikán (amelyet nem véletlenül épp 
Kassán fordítottak le első ízben teljes terjedelmében magyarra) kívül a Chesterton, 
később Jaques Maritain végül és nem utolsó sorban Prohászka Ottokár munkásságá-
ból ösztönzést kapó „kereszoc" pártmunka a gyakorlatban sem maradt el az elméleti 
szinten meghirdetett elvek mögött. A magyarországi keresztényszocializmus aposto-
lának Giesswein Sándornak elvei nagy hatással érvényesültek az OKSZP pártmunká-
jában. Példaként idézzük a gazdasági szakosztály programjának 1922-ből származó 
részleteit. Ez a program többek közt célul tűzte ki: gazdasági témájú összejövetelek 
tartását, a gazdasági sérelmek összegyűjtését, szakelőadók meghívását, a gazdasági 
élet nehézségeinek leküzdésére a prágai imperializmus elleni egységes front kialakí-
tását a szlovákokkal, intenzív kulturális és népművelő munka kiépítését, az alkoho-
lizmus ellen való harc meghirdetését stb.14 

A párton belül a keresztényszocialista munkásszakszervezetek, munkáskörzetek és 
munkásegyletek mellett sorra alakultak az olyan gyakorlati tevékenységre beállított 

1 1 Nép 1923. XI. 11. 3. old. 
1 2 Nép 1921. III. 20. 2. old. 
1 3 U.o. 
1 4 Nép 1922. XI. 5. 10. old. 
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szerveződések, munkacsoportok, mint amilyen a Keresztény Gazdák Országos 
Szövetsége, a Keresztény Iparosok Országos Szövetsége, a Keresztényszocialista 
Földműves Szövetség (amelynek az 1920-as évek elején már 75 ezer tagja volt), a 
Hitelegyleti Osztály15 stb. volt. A munkásszakszervezetek bérmozgalmai mellett egyre 
gyakrabban jelent meg az a figyelemre méltó törekvés a párt szociális programjában, 
amely a munkások folyamatos részesedését követelte a gazdasági rendszer haszná-
ból. A párt szociális célú tevékenységei közt szerepelt még: az impériumváltás miatt 
elbocsátott közalkalmazottak ügyének felkarolása, az adóterhek csökkentésért folyta-
tott harc,16 a bevándorló (többnyire cseh) új adminisztratív és egyéb munkaerővel 
szemben a saját munkaerőpiac védelme, a szakoktatás kiépítése, valamint széleskörű 
segélyezési (caritatív) tevékenység17 (pl. városi munkásgyermekek nyaraltatása falun, 
falusi gyermekek táboroztatása, nyomomegyedek lakóinak felkarolása stb.) 

OKSZP tézisei közt már az 1920-as években szerepelt egy Közép-Európában egy-
séges keresztény gazdasági rendszer elkerülhetetlen kiépítésének hangsúlyozása. 
Nem kevésbé fontos kezdeményezése az OKSZP-nak a Keresztény Társadalmi Körök 
mozgalmának beindítása, amely mozgalom (könyvtárak létrehozása együtt) a párttag-
ság széles körű tájékozódási bázisát teremtette meg. A kassai Keresztény Társadalmi 
Körnek pl. indulásakor 650 tagja volt.18 Ebben a Körben került sor Giesswein Sándor 
halála után az első Giesswein emlékkonferenciára, amelyen Fischer Colbrie Ágoston 
Kassa és a Felvidék egyetlen magyar püspöke, a Rerum Novarum fordítója méltatta a 
keresztényszocializmus magyar apostolának munkásságát.19 

A pártműködés harmadik pillére Szlovákia teljes autonómiájának követelésére 
épült. Ez a követelés lényegében kettős fedezetet jelentett az OKSZP-nak. Egyrészt 
ennek nyomán tudott összhangban (ha némi zökkenőkkel is) működni a párt ma-
gyar, szlovák és német részlege, mert a követelés jogosságában elvi különbségtevés 
nélkül értett egyet a három oldal. Másrészt viszont Szlovákia autonómiájának követe-
lésében helyet kaptak a magyar kisebbség nemzeti jogaiért folytatott követelések is, 
amelyek a párt magyar tömegek felé való legitimitását biztosították. Ezen követelések 
részletezése nem célja a jelen dolgozatnak, annál is inkább, mert a párt kisebbségi 
jogokért folytatott harca szerves részét jelentette a Csehszlovákiába szakadt magyar 
kisebbség fennmaradásáért folytatott küzdelmének. Fontosnak tartom azonban 
megjegyezni azt, hogy ez a küzdelem az OKSZP esetében sem lépte túl soha a törvé-
nyesség és az alkotmányos demokrácia adta határokat. Székfoglaló beszédében 
Szüllő Géza visszautasította a pártot gyakorta érő irredenta rágalmazást és hangsú-
lyozta lojalitását Csehszlovákiával szemben, amelytől mint mondta „jogainak megadá-
sát és betartását kérjük".20 

Mindez azonban kevésbé változtatta meg a csehszlovák hatóságok eleve gyanakvó 
és sok esetben rosszindulatú magatartását, a magyar ellenzéki erők és ezen belül az 
OKSZP-vel szemben. Példaként elegendő említenünk a párthelységek, pártirodák 
számos alkalommal történő hatósági átkutatását. Ezek a razziák szinte minden alka-
lommal kiterjedtek a pártvezetők lakásaira is. Szinte napirenden lévő eseménynek 
számított az ellenzéki pártpolitikusok letartóztatása, vizsgálati fogsága, amely gyakran 
több hetes, sőt több hónapos fogsággal együtt. Esterházy Jánost beszédei miatt pl. 
1933-ban 14 napi, 1934-ben 15 napi fogházra ítélték.21 Fleischmann Gyulát, a párt 

1 5 U.o. 
1 6 Nép 1925. X. 11. 1. old. 
1 7 Nép 1925. V. 31. 2. old. 
1 8 Nép 1923. XI. 11. 3. old. 
1 9 Nép 1925. IX 20. 1. old. 
2 0 Nép 1925. DC 20. 1. old. 
2 1 P.M.H. 1934. VI. 21. 5. old. 
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főtitkárát, minden alapot nélkülözően 9 hétig tartották fogházban politikai okok 
miatt. De említhetnénk még sok más nevet is. Az első köztársaság politikai demokrá-
ciájának határai jól felmérhetőek a hatalomnak a magyar sajtóorgánumokkal szemben 
tanúsított bánásmódján keresztül is. A gyakori cenzúrázások, elkobzások, bezúzások, 
sőt lapbetiltások nem kerülték el az OKSZP sajtóorgánumait sem. A hatalom odáig 
elmerészkedett, hogy 1925-ben a párt mindenesét, a kitűnő szónokot és pártvezetőt, 
valamint nemzetgyűlési képviselőt, Körmendy Ékes Lajost egyszerűen kiutasították 
Csehszlovákiából, képviselői mandátumát pedig bevonták.22 Körmendy Ékes Lajos a 
csehszlovákiai magyarság parlamenti képviselőjeként a Csehszlovák Parlament első 
magyar interpellációját tartotta meg 1920-ban. A kisebbségi pártok tiltakozásukon 
kívül lényegében semmilyen ellenszert nem tudtak felmutatni a hatóságok eseten-
ként indokolatlanul durva bánásmódja ellen.23 

Az 1920-as évek közepén került sor a Keresztényszocialista Párt fennállásának ta-
lán legnehezebb válságára. A válság látszatra politikai válságként jelentkezett, hamar 
kiderült azonban, hogy hátterében sokkal komolyabb problémák húzódnak meg. 
Már a kezdet kezdetétől megfigyelhető volt bizonyos fajta ellentét a párt keleti és 
nyugati ága, azaz Pozsony és Kassa közt. 1925-ben a Pozsonyi pártkerületben, amely 
egyébként a párt elnökét Lelley Jenőt is adta, súlyos személyi ellentétekre került sor. 
A személyi ellentétek azonban még súlyosabb gazdasági visszaéléseket takartak, 
amelyek a párt komáromi nyomdája a Concordia részvényeinek jogtalan eladása 
körül pattantak ki. A pártelnökség rendkívüli ülésén a gazdasági visszaéléssel vádolt 
kis csoportot, melybe maga a pártelnök Lelley Jenő is belekeveredett, súlyos elma-
rasztalálsban részesítette, és a Concordia nyomda ügyét a pártelnökség által kijelölt 
külön bizottság felügyelete alá helyezte. A Concordia nyomda adta ki egyébként a 
nyugati körzet Népakarat című lapját is.24 Az elmarasztalt csoport nem fogadta el az 
elnökség döntését. Azzal érvelt, hogy ez a döntés az elnökségében túlsúlyban lévő 
keleti pártkerület vezető embereinek szavazatai alapján jött létre, akik befolyásukat 
ily módon akarják kiterjeszteni az egész pártra. Az elnökség válaszképp az időközben 
lemondását benyújtó Lelley Jenővel együtt kizárta soraiból a renitens csoportot, akik 
viszont saját befolyásuk alatt tartva a Népakarat című lapot, 1925 novemberében az 
OKSZP-től elszakadva megalakították a Nyugatszlovenszkói Keresztényszocialista 
Pártot.25 A párt elnöke Dexler Antal plébános lett. Az új párt a még azévben sorra 
kerülő választásokon 16 ezer szavazatot kapott, amely egy képviselői mandátum 
megszerzéséhez sem volt elegendő. Ugyanakkor az OKSZP 116 ezer szavazatot 
szerzett, amely a pártnak négy képviselői és két szenátori helyet jelentett a prágai 
parlamentben. A Nyugatszlovenszkói Keresztényszocialista Párt a nagy ellenzéki 
pártfúzióig lényegében marginális szereplője maradt a szlovákiai magyar politikai 
életnek. 

Ez a belső válság sok-sok olyan korábban feszült kérdés felszínre kerülését is magával 
hozta, amelynek felvetése és megvitatása mindenképp hozzájárult a párt eszmei irányvo-
nalának tisztázódásához. A felvetett kérdések közül csak néhányat említünk meg: 

- A nemzetieskedéssel el lehet-e leplezni a munkásszervezkedés és a szociális 
helyzet megoldásának gondjait? 

- Politizáljanak-e a papok, és ha igen milyen mértékben? 
- Mennyire szerencsés a szociálliberális eszmék térnyerése a pártban?26 

2 2 Nép 1925. VII. 5. 1. old 
23 Popély Gyula: A kisebbségi magyar pártpolitika... im. u.o. 
2 4 Nép 1925. V. 31. 3. old. 
2 5 Nép 1925. VI. 28. 6. old. 
2 6 Nép 1925. VI. 7. 1. old. 
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- Mikor és mitől válik erőssé a baloldal befolyása, és milyen veszélyeket hordoz ez 
magában? 

- Mitől vádolható bolsevizmussal egy keresztényszocialista pártvezető? 
- Mennyire lehet álarc a keresztény-eszmeiség hangoztatása, amely valójában 

egyéni célokat vagy egyenesen farizeizmust takargat?27 

Az OKSZP főleg Szüllő Géza vezetése alatt széleskörű nemzetközi kapcsolatokra 
tett szert. Állandó együttműködésben állt a nemzetközi munkásmozgalom néhány 
szervezetével. Közülük is jelentős volt a Keresztényszocialista Szakszervezetek Nem-
zetközi Szövetségével a Nemzetközi Keresztényszocialista Munkásmozgalommal való 
kapcsolata. A párt német osztályán keresztül főleg az 1920-as évek folyamán kitűnő 
kapcsolatot tartottak fenn a németországi keresztény munkásmozgalommal. A szlo-
vák osztály segítségével jó kapcsolatok létesültek a csehországi keresztényszocialis-
tákkal is, bár érthetően ezek sosem forrósodtak fel túlságosan. A magyar keresztény-
szocialista mozgalommal kezdettől fogva meglévő kapcsolatok a két ország közt 
meglévő szellemi határzár miatt gyakran akadoztak. Giesswein Sándor halála után a 
magyar keresztényszocialista mozgalom azonban lényegében hanyatlásnak indult és 
nem tudott ösztönző hátteret adni a felföldi testvérpárnak. 

A belpolitika terén működő pártokkal az OKSZP szabályos parlamentarisztikus 
kapcsolatokat tartott fönn, mely kapcsolatok adott esetben lehetőséget adtak bizo-
nyos részkoalíciós együttműködésre. Hagyományosan jó kapcsolatok alakultak ki az 
adott kisebbségi helyzetazonosságból fakadóan a magyar és a német kisebbségpoli-
tikai pártok között. Jelentős volt azonban a geopolitikai és reálpolitikai viszonyok 
felmérése után a párt szlovák pártokkal folytatott párbeszéde is. 

Az OKSZP legjobb kapcsolatai természetesen az ellenzéki magyar testvérpárttal, a 
Magyar Nemzeti Párttal alakultak ki. Már 1920 decemberében megalakult a Szlo-
venszkói és Ruszinszkói Szövetkezett Ellenzéki Pártok Közös Bizottsága, melynek 
tagjait az OSZKP, az MNP és a Ruszinszkói Magyar Pártszövetség elnöke alkotta. E 
pártok hatékony, főleg a választások idejére megélénkülő kapcsolatai eredményezték 
azt, hogy a magyar ellenzéki pártok rendre be tudták juttatni képviselőiket a prágai 
parlamentbe. Ezzel kapcsolatban érdemes elmondanunk, hogy már az 1920-as évek 
közepétől felmerült a két magyar ellenzéki párt közt a pártegyesítés gondolata.28 Ez a 
kezdeményezés főleg az MNP részéről érkezett, bár az OKSZP részéről is akadtak, 
akik pártolták a gondolatot. Az egyesítés megvétózása mégis mindig a keresztény-
szocialista oldalról történt. Ennek legfőbb indoka a párt határozott szociális arcéle 
volt, melyet a fúzió által veszélyeztetve élezhettek a párt vezetői. A keresztényszocia-
lista oldal ugyanakkor következetesen ragaszkodott a párt eddigi nemzeti sokszínű-
ségéhez is. A párton belül természetesen elfogadott elvnek számított, hogy a szerve-
zeten belüli nemzetiségek támogatják egymás követeléseit, beleértve a nemzeti 
követeléseket is. A párt magyar tagozata részére természetesnek tűnt e követelés-
rendszerben a szlovák igények érdekelsősége. Ez az együttműködés került veszélybe 
a magyar pártegyesítés várható következményei miatt. Félő volt ugyanis, hogy a 
Keresztényszocialista Párt német és szlovák szárnya elhagyja a pártot, a magyar 
nemzeti pártpolitika túlsúlyba kerülése okán. Tegyük hozzá, hogy a párt szlovák és 
német ága ugyancsak ki volt téve (méghozzá nem kis mértékben) a különböző 
leválasztó törekvéseknek. A szlovák szárnyat a Hlinka-féle Néppárt szerette volna 
bekebelezni. A német szárnytól pedig a szudéta német kisebbségi pártok várták el 
egyre türelmetlenebbül, hogy hagyjon föl „magyarbarát" politikájával, és forduljon 
hangsúlyosabban az igazi német érdekek képviselete felé. Az egyesítés harmadik 
gátja természetesen a két párt közt akkor is meglévő személyi ellentétek, a rivalizáció 
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volt. Maga Esterházy János több nyilatkozatában és levelében kifejezte fenntartásait a 
pártfúzióval szemben, nagyrészt a fenti okokra hivatkozva.29 Ez az egyesítés végül a 
magyar kormány határozott intenciói alapján jött létre 1936. március 12-én. Tegyük 
hozzá, hogy az egyesülés valóban beigazolta a tartózkodók korábbi félelmeit, azaz az 
Egyesült Magyar Pártról leszakadt az OSZKP szlovák és német osztálya és a párt a 
továbbiakban hangsúlyosan konzervatív nemzeti pártként tevékenykedett. Ezt azon-
ban nem a keresztényszocialista eszmeiség valamely tudatos leépítés szándéka ered-
ményezte, hanem sokkal inkább a kor eseményeinek felgyorsuló sodrása, amely 
menthetetlenül magával ragadta a szlovákiai kisebbség politikai vezetőit is. 

Az Országos Keresztényszocialista Párt két háború közti működésének évei a 
csehszlovákiai magyar kisebbségi pártpolitika történetének fényes lapjai közé tartoz-
nak. Tény, hogy a magyar politikatörténetben - mint már említettük - Giesswein 
Sándor halála után a keresztényszocialista mozgalom egyedül a szlovákiai magyar 
kisebbségi politikai palettán fejlődött tovább töretlenül. A párt igazi működési sikereit 
sok egyéb eredménye mellett olyan nevek is fémjelzik, mint Fischer Colbrie Ágos-
ton,30 Kassa nagy püspöke, Pfeifer Miklós kanonok31 a Kassától Prágáig terjedő 
nyomornegyedek papja, Schalkház Sára32 a zsidók mentésében vértanúhalált halt 
egykori kassai tanárnő és újságírónő, és Esterházy János 33 aki a Keresztényszocialista 
Párt eszmeiségét megtartva vezette a Magyar Pártot az első Szlovák Köztársaság náci 
befolyástól fenyegetett időszaka alatt is kifogástalan emberi és politikai képességei-
nek számtalan tanújelét adva ugyancsak a mártírhalálig. 

Az OKSZP fennállásának rövid története nemcsak azt bizonyítja, hogy a századelő 
„keresztényszocialista" eszmeisége jó talajra hullott és méltó gyümölcsöket termett a 
két háború közti Csehszlovákiába szakadt magyar népcsoport politikai és szociális 
érzékenységében, hanem az utódok számára követendő példaként állítja azt a rugal-
masságot is, amellyel a szlovákiai kisebbségi magyar politikusok az OKSZP keretei 
között fel tudtak nőni a korabeli európai politika színvonalához. 

Molnár Imre 

„Elpusztítják szép nyelvünket"1 

Néhány nap a moldvai csángók között 

Amikor évekkel ezelőtt New Yorkban a Püski könyvesboltban Lakatos Demeter szabó-
falvi költő verseit kezembe vettem, nem tudtam Moldva melyik táján található ez a falu. 
Kárpáton túl, a Szeret és a Moldova folyók között akadtunk rá. Órákon át egy csodálatos 
parasztember vendégei voltunk. Mondatai rendkívüli élménnyel ajándékoztak meg 
bennünket, kik először jártunk Moldvában, csángó-magyarok között. 

1 A szabófalvi csángómagyarok rendkívül archaikus beszédének pontos lejegyzése ko-
moly nyelvészeti feladat. Egyébként - mint ennél az írásnál is - , csak érzékeltetni lehet 
az un. északi csángó beszéd jellegét. (Szerk.) 

2 9 OLK 64 1936-41. 
30 Sinkó Ferenc: A szlovákiai magyar katolikusok reformmozgalmai, kézirat, Teleki 

László Alapítvány Dokumentációs osztály 855/1990 
31 Sinkó Ferenc: Mindig útban volt. In Szolgálat 1986/72. 43-53. old. 
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