
Tóth László

Arcképek -  Kassáról
Adalékok a csehszlovákiai magyarság művelődéstörténetéhez 

1945 és 1948 között

A (cseh)szlovákiai magyarság kis híján hét és fé l évtizedes, megpróbáltatásokkal teli 
útján nincs még egy útszakasz, mely az emberi és közösségi élet olyan, mérhetetlen szenvedé- 
seket és megaláztatásokat hozó stációin vezetett volna végig, mint az 1945-1948 közötti.

A szóban forgó kis töredéknép ennek a négy esztendőnek a sokkját, traumáját, következ- 
ményeit azóta sem tudta teljes egészében kiheverni, s az önszemléletében, a világhoz való vi- 
szonyulásában, illetve a társadalmi-szellemi életében mutatkozó nem egy kóros elváltozás- 
nak ezekben az esztendőkben kereshetjük a gyökereit. Ugyanekkor mindmáig keveset tudunk 
erről az időszakról, még akkor is, ha a történet- és művelődéstörténet-írás figyelme az utób- 
bi, mintegy másfél évtizedben, különösen azonban három-négy esztendeje fokozott intenzi- 
tással fordult a csehszlovákiai magyarság történetének e fejezete felé. S bár ennek követ- 
keztében lassan-lassan kezd szertefoszlani a "hallgatás éveinek" az ezen időszakot körbe- 
lengő legendája, mítosza is, hogy mást ne mondjak, a csehszlovákiai magyarság szóban 
forgó  esztendeinek művelődéstörténeti vonatkozásait összefoglaló, monografikus igényű 
feldolgozás mindmáig nem készült még el. Következésképpen még mindig események száza- 
it-ezreit, s arcok tucatjait fed i homály, jóllehet mindegyiküknek nagy szerepük volt a cseh- 
szlovákiai magyarságra zuhogó ütések infernális kövekezményeinek enyhítésében, illetve 
mindegyikük más-más oldalról világít rá erre az etnocídiummal felérő sorscsapásra.

Gömöry János

"Maradok az, aki voltam..."

Gömöry János (1869-1966) a két világhá- dés jellegeztes és nagytekintélyű alakja volt.
ború közötti csehszlovákiai magyar művelő-         Elsősorban tanári munkájával, pedagógusi
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működésével szerzett magának legendás ne- 
vet, ám kultúra- és közösségszervező tényke- 
dése is a polgári Csehszlovákia magyar szel- 
lemi életének példamutató életpályái között 
jelölte ki helyét. Egyetemi tanulmányai el- 
végzése után, 1897-ben került Eperjesre, 
ahol az Evangélikus Kollégium főgimnáziu- 
mának tanára, 1903-tól 1926-ban történi 
nyugdíjaztatásáig pedig igazgatója lett. Ezt 
követően Kassára költözött, ahol a város 
köztiszteletben álló polgáraként alaposan ki- 
vette részét a helyi, s tágabb értelemben a 
szlovenszkói magyar szellemi élet formálásá- 
ból. Ott volt a Kazinczy Lap- és Könyvkiadó 
Szövetkezet, később a Tamás Mihály irányí- 
tásával működtetett, 1937-ben létrehozott, 
kitűnő irodalmi folyóirat és kiadóvállalat, a 
Tátra megteremtésénél, főtitkára, majd el- 
nöke a Kazinczy Társaságnak, s még hosszan 
sorolhatnánk szellemi vállalkozásait, társa- 
dalmi megbízatásait. Írt is, igaz, nem sokat: 
"csak annyit, amennyit szükségesnek ér- 
zett"1 -  jegyezte fel róla szép kisesszéjében 
Szalatnai Rezső. Egy eperjesi városkép ma- 
radt utána (Eperjes, in: Tátra Almanach, 
Pozsony 1938), egy iskolatörténet (Az eper- 
jesi kollégium rövid története, Prešov 1933), 
egy Caraffáról szóló dolgozat (Rozsnyó 
1930) és néhány helytörténeti munka, s vé- 
gül, kilencvenhárom éves korában(!) megírta 
az adott korszak (csehszlovákiai magyar) 
művelődéstörténetének tanulmányozása 
szempontjából kikerülhetetlen dokumen- 
tumnak számító emlékiratát (Emlékeim egy 
letűnt világról, Budapest 1964). A könyvet -  
emelkedett hangvételű előszavában -  Szalat- 
nai Rezső teljes joggal nevezhette "egy szen- 
vedélyes szervező, ismeret- és ízlésterjesztő 
művelt ember beszámolójának".2

Gömöry János a bécsi döntés, illetve Kas- 
sa Magyarországhoz való 1938-as visszacsa- 
tolása után is egy ideig még a város művelő- 
désének középpontjában, s -  tiszteletbeli el- 
nökként -  a Kazinczy Társaság élén maradt, 
és őt választották meg az evangélikus egy- 
házközösség tiszteletbeli felügyelőjének is. 
"Úgy tűnt fel, hogy Kassa nyugodt, békés 
időknek néz elébe -  emlékezik vissza köny- 
vében ezekre az. időkre. -  Ez az állapot azon- 
ban nem tartott sokáig. ...olyan emberek vet- 
ték ál a város vezetését, akik a hitleri szel- 
lemben szinte rémuralmat teremtettek váro- 
sunkban. (...) Láttam, meggyőződtem róla, 
hogy az én közéleti tevékenységem véget ért. 
Elhatároztam, hogy minden állásomról le- 
mondok. Miként húszéves közéleti tevékeny- 
ségemben, úgy most még kevésbé voltam haj- 
landó a hatalmon levők kedvéért lelki függet- 
lenségemet, egyéni meggyőződésemet felál- 
dozni. (...) Valóban a tizenkettedik órában 
vonultam vissza a közéletből. Visszavonulá- 
som után a nyilasok kezébe került a Ka- 
zinczy Társaság vezetése."3

A nyilasok 1945. január 18-án hagyták cl 
Kassát. A város, mely az ország német és ma- 
gyar ajkú népessége szempontjából oly tragi- 
kus következményekkel járó "kassai kor- 
mányprogrammal" írta be nevét Csehszlová- 
kia legújabbkori, közvetlenül a második vi- 
lágháború utáni történetébe, az alakulófél- 
ben lévő csehszlovák kormányzati szervek 
ideiglenes székhelye lett. A (vezető) magyar 
értelmiségieket és általában a középosztály- 
belieket tömegesen kényszerítik menekülés- 
re, illetve utasítják ki az országból, egymás 
után nyilvánítják őket háborús bűnösöknek. 
Ilyen körülmények között az idős Gömöry 
János helyzete is bizonytalanná válik. Már
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1945. április 27-én levélben keresi föl Szalat- 
nai Rezsőt -  ugyan ki mást? -  és arra kéri, 
nézzen utána, valóban rajta van-e a háborús 
bűnösként Magyarországra kiutasítandók 
listáján, mivel néki egymással ellentmondó 
értesülései vannak e tekintetben.4 Érdekes- 
ségként megemlítendő, hogy a köztisztelet- 
ben álló idős férfiú e helyen egy "tegnapelőt- 
ti", tehát április 25-én írott levelére is hivat- 
kozik, melynek azonban a Magyar Tudo- 
mányos Akadémia Kézirattárában fellelhe- 
tő, Szalatnainak címzett levelek között nem 
találtam nyomát. Nyugdíját megvonják -  ezt 
később Szalatnai Rezső közbenjárására kez- 
dik el neki újból folyósítani -, a felesége há- 
zábó l  befolyó szerény jövedelmekből - a lak- 
bérekből -  tengetik életüket, ám ezek is el- 
apadóban vannak, a lakásuktól minduntalan 
ki akarják őket tenni. Egy alkalommal példá- 
ul a szobáikat hatóságilag lepecsételték, s ar- 
ra kényszerítették őket, hogy a konyhában 
lakjanak. Egy következő alkalommal viszont 
már a kiutasítási végzést is kézhez kapták, és 
három órán belül el kellett volna hagyniuk a 
várost, sőt az. országot is, ebtói azonban a 
kassai polgárok széleskörű tiltakozására -  
legalábbis egyelőre -  nem lett semmi.5 Öné- 
letrajzi kötetében ő maga így emlékezik 
vissza ezzel kapcsolatban: "Mióta a Beneš- 
kormány intézte az ország sorsát, állandóan 
ki voltunk téve annak, hogy bármely pillanat- 
ban kitelepítenek bennünket. De mégis ke- 
serves volt annak elgondolása, hogy így, szin
te meggyalázva, el kell hagynunk azt a földet, 
ahol serdülő ifjúkorom óta, egy hosszú életen 
át, a magam érdekeit igen sokszor feláldozva, 
önzetlenül, de a szlovákok nemzeti érzését 
megbecsülve, munkálkodtam a magyar kul- 
túra terén."6

A személye ellen irányuló, meg-megújuló 
akcióknak az sem tudta elejét venni, hogy 
1946-ban a magyar nemzetiségű antifasisz- 
tákat igazoló bizottság javaslatára - melynek 
elnöke a sokak által megbecsült helybéli or- 
vos, az üldözött és nélkülöző csehszlovákiai 
magyarok megsegítésére Szalatnai Rezső ál- 
tal szervezett Segélyalap, valamint az ugyan- 
csak Szalatnai irányításával működő illegális 
érdekvédelmi szerveződés, a Csehszlovákiai 
Magyar Végrehajtó Bizottság kassai össze- 
kötője, dr. Simai Béla volt! -  csehszlovák ál- 
lampolgárságát a helyi nemzeti bizottságtól 
ideiglenes érvénnyel visszakapta.7

Szalatnai Rezső hagyatékában Gömöry 
János fentebb már említett, 1945. április 27- 
én írt levele és az 1947 nyarára eső kitelepí- 
tése között eltelt két esztendő alatt több mint 
félszáz levelet küldött -  nagyjából havonta 
kettőt, vagyis kéthetenként egyet -  fia- 
tal(abb) pozsonyi írótársának. 1946. január 
17-én például Szalatnaiék segélyakcióját dí- 
cséri, s a szlovákiai magyarság "szomorú, 
megalázó" sorsa fölött elmélkedik. S bár 
1945 júliusa óta nem kapott nyugdíjat ő ma- 
ga sem, és arra kényszerül, hogy lassan el- 
adogassa a holmiját, mások miatt aggódik, és 
a nálánál is bizonytalanabb helyzetben lévő 
három kassai írótársa -  Darkó István, Kel- 
ler Imre és Urr György -  számára kér Sza- 
latnaitól segítséget. "A kassai magyar társa- 
dalom sorsa -  úgy látom -  meg van pecsétel- 
ve"9 -  summázza tapasztalatait 1946. márci- 
us 4-én. Április 20-án saját nyugdíjának fo- 
lyósítása ügyében is Szalatnaihoz fordul, mi- 
közben a Kassán megjelenő Československý 
východ Nyugdíjasok, nyugdíj nélkül című, a 
magyarok iránti együttérzéstől fűtött cikké- 
re hivatkozik.10 Néhány héttel később, má-
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jus 31-én viszont már arról ír, hogy a nyugdí- 
ját visszamenőleg is megkapta, majd ismét 
egymás után sorolja Szalatnainak azoknak a 
kassai polgároknak a nevét -  többnyire idős 
tanítókét akiken segíteniük kellene. "Sok 
Szalatnaira volna szükségünk -  írja levelé- 
nek záró soraiban. -  Az itt élő magyarság 
megújhodását csak így remélhetjük."11 
Együtt örül Szalatnaival annak, hogy pozso- 
nyi íróbarátjának ezekben a nehéz időkben 
és a fennálló súlyos körülmények között is 
napvilágot lát néha egy-egy írása -  Szalatnai 
valószínűleg beszámolhatott Gömöry János- 
nak dolgozatai időnkénti magyarországi 
megjelenéséről miközben nem titkolja 
amiatti aggodalmát, hogy vajon megalapo- 
zott-e Szalatnai derűlátása? Hiszen az ő 
tapasztalatai Kassán egészen másra utalnak: 
szüntelen zaklatásoknak van kitéve, s aligha 
számíthat arra, hogy sikerül megkapnia az 
állampolgársági bizonyítványát. A helybeli 
nemzeti bizottság például azért utasította 
vissza ez iránti kérelmét, mert magyarnak 
vallotta magát. Márpedig ő -  írja Szalatnai- 
nak -  három dologban nem hajlandó enged- 
ni: "becsületben, hitben és anyanyelv dolgá- 
ban". S még önérzetesen hozzáteszi: "Mara- 
dok az, aki voltam." Majd a középosztály 
sorsán meditál, hiszen úgy látja, hogy a tör- 
ténelem jelenlegi pörölycsapásai a középosz- 
tályt sújtják leginkább. (Másutt a polgárság 
haldoklása fölött töpreng: "a középosztály 
felmorzsolódása a szemünk előtt foly le" -  ír- 
ja.14) Morfondírozását -  annál is inkább, mi- 
vel a kommunista uralom évtizedei alatt nem 
sok módunk volt (cseh)szlovákiai magyar vi- 
szonylatban ilyen sorokat olvasni -  érdemes 
e helyen tovább idéznünk: "A középosztály 
tragédiája borzalmas. (...) A technika vívmá-

nyai követelik a társadalom reformját, ez el- 
ől ki nem lehet térni. Egy fejlettebb, virág- 
zóbb társadalom eljövetele joggal várható, 
remélhető. Ennek megszületése azonban 
csak ilyen viszonylatok árán lehetséges é? A 
kultúra nem került-é olyan örvénybe, amely- 
ből nincs kiút, nincs szabadulás? Európa al- 
konya csakugyan bekövetkezett é?"15

Tulajdonképpen ugyanezt a gondolatsort 
folytatja a következő, nemkülönben nagy je- 
lentőségű, 1946. július 17-én írt levelében is. 
Kijelenti, hogy teljes mértékben azonosul a 
duna-völgyi népek összefogásának kossuthi 
eszméjével, majd emelkedett szavakkal fi- 
gyelmezteti a szlovákokat pirruszi győzel- 
mük kétes értékére: "...a szlovákságnak nem 
lehet érdeke, hogy jövőjét ilyen pirhuszi 
[sic!] győzelemre építse. A szlovák népnek 
oly sok szép tulajdonsága van, hogy igazán 
nincsen szüksége ilyen módszerek alkalma- 
zására, ha mindjárt ezeknek a módszereknek 
kedvez is az idő." De tovább is folytathat- 
nánk az iménti idézetet, mivel példamutató 
helyzetelemzése és józan világszemlélete a 
csehszlovákiai magyarság legkiválóbb gon- 
dolkodói között jelöli ki a helyét ezekben a 
nehéz időkben is. "A szlovákság -  írja -  ma a 
Sturm und Drang perioda korszakában van. 
Egészséges, fiatal tettereje, tehetségeinek 
szárnybontása kell, hogy nemzeti önérzetét 
fokozza s magába vetett bizalmát erősítse. 
Ám céljai elérésében számoljon helyzetével. 
Hitler és Sztalin világuralmi törekvé- 
sei(k)ben nagy népekre támaszkodhattak és 
sok kilengést megengedhettek maguknak. A 
szlovák nép kicsiny nép. Sokat, mindent elér- 
het önállóságra való törekvésében, erre fenti 
jó tehetségei fel is jogosítják. Ám imperia- 
lista politikát nem kezdeményezhet -  csak
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mások seítségével. A világhatalmakéval, azo- 
kéval, akik ma grandiózus diplomáciai küz
delmeikben nyíltan a világ uralmára törnek. 
A kis népek az ő politikai elgondolásaikban 
csak annyiban értekek, mert felhasználhatók 
ideig-óráig nagy céljaik elérésében. Az ő sze
mükben nevetséges az a béka-egérharc, ame
lyet mi, kis népek, egymás ellen folytatunk és 
ha érdekük úgy kívánja, hol az egyikei, hol a 
másik kis népet áldozzák fel. Világnézeti és 
faji jelszavak hangoztatásával igazolják az
tán tetteiket."16 Gömöry János levelének 
idézett passzusai az Üresjárat című (titkos) 
naplójának sorait rovó Fábry Zoltánt juttat
ják eszünkbe. Kézenfekvőnek tűnik tehát, ha 
az agg tanárember visszaemlékezéseihez írt 
lírai szépségű esszéjében Szalatnai Rezső is 
párhuzamba állítja kettőjüket.17 Miként stó- 
szi magányában Fábry, ugyanolyan józan lo
gikával veszi számba a felbolydult világ dol
gait kassai üldöztetettségében Gömöry Já
nos is. Egyik levelében világnézeti káoszról 
beszél, s úgy találja, hogy a "modern eszmék" 
csupán bizonyos nacionalista és fasiszta tö
rekvések elfedésére szolgálnak, melyek kö
vetkeztében a (cseh)szlovákiai magyarság 
"szétszóródottan, tehetetlenül, fáradtan néz 
a bizonytalan jövő" elébe. "Mily érték pusz
tul cl hiábavalóan!" -  sóhajt fel később. Meg
győződése ugyanis, hogy a hatalmi mámor
ban tobzódó (cseh)szlovák nacionalizmus 
számláját a jóvátehetetlen bűnök, helyre
hozhatatlan hibák végeláthatatlan sora ter
heli: "A csehszlovák állam megbízható polgá
rokat találna bennünk... A megtépázott, az 
áttelepítések folytán megfogyatkozott, el
szegényedett magyarság -  ha reszlovakizál 
is, nem lesz többé az az államfenntartó erő a 
csehszlovák állam szolgálatában, mintha

meghagyták volna a maga igaz mivoltában. 
Elkeseredett, elvadult, nemzetiségéből máról 
holnapra kiforgatott nép lesz az itt élő ma
gyarokbó l .  (...) Valjon ezt a folyamatot nem 
lehetne-é megállítani.?"18 A (cseh)szlovákiai 
magyarság vezető rétegeinek, értelmiségé
nek elűzését a két nép és a két kultúra közötti 
kapcsolatok szempontjából is végzetesnek 
látja. Hiszen éppen ez a réteg, ez az értelmi
ség volt a biztosítéka eddig is a kölcsönös kö
zeledésnek. egymás jobb megismerésének, 
megértésének. "A szlováksággal rokonszen
vező magyar elit pusztulása vagy elnémítása 
földrészünk e poliglott területén pótolhatat
lan veszteség -  írja. -  Évszázadok tapasz
talata igazolja, hogy az itt lakó intelligens ré
teg (magyarok, németek, szlovákok) meg 
tudta egymást érteni, így különösen az evan
gélikus egyház körében magas kultúrát, hu
manizmust, közös életformát tudott terem
teni. Valjon nem helyesebb, nem jobb lett 
volna ennek a drága múltnak ma clbozótoso- 
dott útjait kitisztítani és ezeken az utakon el
jutni ahhoz az egymást megértő, egymás ter
hét vállaló új közösséghez, amelyen belül 
megszűnik az egymást gyűlölő fajok szörnyű 
harca?"19

Nem tétlenkedik ő maga sem. Fentebb is 
láttuk, gyakran kéri fiatal(abb) pozsonyi ba
rátja közbenjárását az üldözött kassai ma
gyar polgárok érdekében, s részt vállal a Sza
latnai által irányított segélyakciók lebonyo
lításában is. Segédkezik a Pozsonyból érkező 
pénzek szétosztásában, s készséggel egyet
ért Szalatnai ama javaslatával, hogy kezdje
nek akciót "a nyomorban sínylődő kassai

  magyarok felsegélyezésére".21 Elszörnyedve 
figyeli, hova vezet, hogy az egyre fogyatkozó 
létszámú kassai magyar értelmiségnek
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"nincs a mai követelményeknek megfelelő
 vezető rétege".22

Közben Szalatnaitól arról értésül, hogy ő 
is rákerült a Magyarországra való áttelepí
tésre kijelöltek listájára. Meggyőződése, 
hogy mindez nem a véletlen műve volt, s már 
aligha lehetne bármit is tenni ellene, hiszen 
egy "Budapesten lakó és áttelepülni készülő 
szlovák előkelőség" vetett szemet felesége 
kassai hazára.23 Szóban forgó levelének kel
te: 1947. május 2. Valamivel később újabb le
velet írt Szalatnainak, melyben közölte, hogy 
hivatalosan is értesítették: június 10-én kite
lepítik.24 Július 4-én azonban újabb hírt kap: 
Wagner Ferenc pozsonyi magyar meghatal
mazott közbelépésére az idős(ebb) kassai 
polgárokat -  így Gömöry Jánosékat is -  tör
lik az áttelepítendők listájáról. "Mi a mara
dás mellett döntöttünk -  írja ezzel kapcsolat
ban Szalatnainak -, habár fiunk túlnan van." 
Majd hozzáteszi: "...sokan megmozdultak ér
dekemben, sőt, kényszerítettek, hogy én is 
mozogjak. Ebben azt látom, hogy reám még 
itt szükség van."25 Nem sokáig örülhetett 
azonban a hírnek, hogy maradhat. Egy hét 
sem telt el, s már újból a kitelepítés réme fe
nyegeti, mi több, a belügyi megbízotti hivatal 
- sürgősségi úton - még nagy nehezen vissza
nyert állampolgársági bizonyítványát is be
vonta.26 Ez utóbbi nem a kassai helyi szervek 
kezdeményezésére történt, sőt, azok helyte
lenítették az esetet, s csupán a felsőbb utasí
tásnak engedelmeskedtek. Gömöry János új
fent arra gondol: a felesége házára fájhat va
lakinek a foga, azért kell megszabadulni tőle: 
"Valjon micsoda befolyásos ember lehet az -  
kérdezi július 13-i levelében Szalatnaitól -, 
aki erre eszközül magát a povereníket [értsd: 
megbízottat, azaz minisztert -  T.L. megj.] is

fel tudja használni. Mindenesetre érdekes ez 
az eset -  teszi még hozzá -, az itteni állapo
tokra jellemző."27

Szalatnai Rezső hagyatékának az MTA 
Kézirattárában lévő részében még egy -  júli
us 14-én keltezett - Kassán feladott levél ta
lálható Gömöry Jánostól, a következőt már a 
Budapest melletti Sóskúton írta Szalatnai- 
nak, 1947. október 14-én.28 Hogy írt-e még e 
két dátum között is pozsonyi barátjának, 
egyelőre nem tudni, életének alakulásáról, 
napjainak folyásáról azonban -  egyéb forrá
sok alapján -  e két időpont között is viszony
lag pontos képet alkothatunk.

Imént említett, július 14-i leveléből pél
dául megtudhatjuk, hogy sorsának további 
alakulásával kapcsolatban aznapra várta a 
döntést: kitelepítik-e, avagy maradhat-e sze
retett városában? Július 15-én Simai Bélától 
kapott anyagi gondjainak enyhítésére 5000 
koronát, azzal, hogy a pénzt a Segélyalap 
utalta ki számára. Egyidejűleg arra kérte Si
mai Gömöry Jánost, hogy Budapestre érke
zése után lépjen kapcsolatba Krammer Jenő
vel a Vallás- és Közoktatási Minisztérium
ban, valamint Bióval, azaz Peéry Rezsővel. 
Ezért nem ártana, ha Szalatnai is írna nekik 
Gömöry János érdekében. "Csodálatos dolog 
-  írja Simai doktor Szalatnainak -: az öreg 
tollával szeretne még bekapcsolódni a mun
kába. Mondanivalója van. És azt hiszem, 
hogy okos dolgokat mondhatna valóban."29

Keller Imre egyik, nemkülönben Szalat
nai Rezsőnek küldött leveléből tudjuk, hogy 
egészen az utolsó pillanatig kérdéses volt, 
hogy Gömöry Jánosnak végül is távoznia 
kell-e Kassáról, vagy sem. "Amint hallom: 
hétfőn délelőtt egy bizottság szállt ki nála, 
hogy megállapítsa, mennyi vagonra lesz
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szüksége. János kinevette őket, hivatkozván 
ama rendelkezésre, hogy ő minden körülmé
nyek között Kassán marad. De azért nyugta
lan volt. Délután bement a magyar és a szlo
vák bizottságba, és mindkét helyen tudomá
sára hozták, hogy komolyan ki fogják őt cse
rélni. 24 órát adtak neki a becsomagolás- 
ra."30 Kettőjük vonatkozásában érdekesség
ként megemlítendő, hogy a maradni kívánó 
Gömöry János szívesen felkínálta volna a he
lyét az áttelepítendők névsorában Keller Im
rének, aki abban nem szerepelt, ám -  miként 
azt Szalatnainak írt levelei tanúsítják -  kész
séggel ment volna.

Gömöry Jánost végül is 1947. július 19- 
én telepítették át Magyarországra, jóllehet 
ügyének -  magyar barátain és tisztelőin kívül 
-  olyan magasrangú szlovák pártfogói is 
akadtak, mint dr. Vladimír Čobrda evangéli
kus püspök, aki a következőket írta róla: 
"Nem sikerült mentesítenünk a kitelepítés 
alól pl. az öreg, közel nyolcvanéves, mindig, 
mindenben becsületes és a csehszlovák ál
lammal szemben lojális férfit, a volt eperjesi 
professzort és igazgatót, Gömöry Jánost, bár 
édekében közbenjártam levélileg, személye
sen és táviratilag olyan hiteles adatok szol
gáltatásával, amiket feltétlenül figyelembe 
kellett volna venniök az intéző köröknek, ha 
nem érvényesültek volna bűnös hatások, sze
mélyi kérdések, vagyoni érdekek és még mit 
tudom én, mi minden más." Július 17-én 
vagy 18-án -  a keletbélyegzőn a dátum elmo
sódott -  Gömöry János az alábbi táviratot 
küldte Szalatnai Rezsőnek Pozsonyba: "MA 
KOEZOELTEEK SZERDA IG PAKOL
JAK EZ LEHETETLEN = GOEMOE- 
RI . " 3 3  A kassai Demokrat című napilapban 
pedig -  fizetett hirdetésként -  a következő

búcsúsorok olvashatók tőle: "Véglegesen el
hagyva Kassát, ezúton búcsúzom szlovák és 
magyar barátaimtól és ismerőseimtől. Öt- 
venhét éven keresztül voltam a magyar-szlo
vák barátság ösztönzője. Már 1904-ben a 
debreceni evangélikus zsinati konventben a 
szlovák nyelv oktatása mellett foglaltam ál
lást. Ezért fájdalmas számomra a távozás. 
Ján Gömöry."34 A dráma ezzel betetőződni 
látszik. Ám az (újbóli) otthonteremtés, haza
váltás viszontagságai sem törik meg Gömöry 
János életerejét, társadalmi és közéleti akti
vitása -  vélhetően a körülmények kény
szerítő hatására -  az új környezetben ismé- 
telten lendületre kap. Pedig áttelepülését, 
új honfoglalását korántsem lehetett zökke
nőmentesnek nevezni. A Gömöry Jánossal 
együtt telepített kassaiak kálváriája ugyanis 
azzal folytatódott, hogy a magyar hatóságok 
egyelőre nem tudtak lakást biztosítani ré
szükre, s ideiglenesen a Mester utcai gimná
zium tantermeiben szállásolták el őket. Ara 
az otthonaikból, hazájukból kiűzött 
(cseh)szlovákiai magyarok másban sem ta
láltak túlságosan lelkes fogadtatásra: "...kö
zölték, hogy magunk is nézzünk körül -  em
lékezik vissza ezekre a napokra Gömöry Já
nos -, és ha találunk átköltözött szlovákoktól 
itthagyott lakást, azt jelentsük be. Fura kí
vánság volt ez. Hiszen mi, idegenek, erre a 
feladatra nem voltunk alkalmasak. Elég hi
vatalos ridegséggel kezeltek bennünket."36 A 
lehetetlen és megalázó helyzet ellen ugyan
csak Gömöry János emelte föl a szavát: 
"Testvérek, segítsetek, adjatok nekünk la
kást!" -  követelte az Új Otthon hasábjain. 
Nehezményezi, hogy milyen sok a félreértés 
és mekkora a tájékozatlanság az ország la
kosságának nagy többségében a menekült és
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áttelepített csehszlovákiai magyarokkal kap
csolatban: "A közvélemény tehertételnek te
kint bennünket" -  panaszkodik. Márpedig 
például az elhelyezésük kérdése azért sem 
tűr halasztást, mert az iskolát -  a közelgő új
tanítási évre való tekintettel -  augusztus 15 

37-ig el kellene hagyniuk.
A Mester utcai gimnázium sorsüldözött 

lakóit végül is falun -  Budapest környéki fal
vakban -  helyezik cl. Gömöry János is, aki vi
lágéletében városlakó polgár volt, hiába ké
relmezi, hogy Budapesten vagy esetleg vala
melyik másik városban telepítsék le -  "hiszen 
magas korom ellenére kulturális munkám
mal esetleg szolgálatot is tehetnék" -, kérését 
elutasították, őt magát pedig "leltári tárgy- 
ként" kezelték.38 Így került a magyar fővá
roshoz közeli Sóskútra, jóllehet falun azelőtt 
sohasem élt, sőt járni is csak egyszer-kétszer 
járt, következésképpen a falusi életet egyál
talán nem ismerte. A bürokratikus döntést 
lakonikus egykedvűséggel vette tudomásul, 
mondván, hogy hányattatásaik után ez is 
egyfajta megoldást jelent számukra.39 Vagy 
ahogy másutt mondja: "...minden nyomorú
ságunk, megpróbáltatásaink közepette örül
tünk, hogy ismét födél alá jutottunk. Örül
tünk a szerény parasztháznak, ahol fejünket 
a sok izgalom, gyötrődés után nyugalomra 
hajthattuk. Mint a fészkéből kizavart madár, 
húzódtunk meg új otthonunkban."40

Közben Kassán továbbra sem ültek el a 
személye körüli indulatok. Az egyik szlovák 
lapban például azzal vádolták meg, hogy 
150.000 koronát fizetett egy dr. Mikuláš 
Styk nevű ügyvédnek azért, hogy az neki a 
csehszlovák állampolgárságot megszerezze. 
A vádat -  mivel állampolgárságát a "szokásos 
igazolási eljárás" után, nem pedig protekció

útján kapta meg -  a leghatározottabban 
visszautasította. Annál is inkább, mivel az 
utóbbi úgysem változtatott volna a sorsán. 
"Tönkreteltek lelkileg, testileg, vagyonilag 
-  írta ezzel kapcsolatban abban a Nyilatko
zatában, melynek hatására a megvesztegetés 
gyanújával időközben perbe fogott ügyvédet 
végül is felmentették -  és ezek után egy kis 
falusi házba kellett költöznünk. Lassan meg
nyugodtam sorsomban, hiszen nyugodt lelki
ismerettel gondoltam életemre. S most még 
tisztességemtől, becsületemtől is meg akar
nak fosztani."41

Az igazsághoz azonban hozzátartozik az 
is, hogy a sóskútiak valamivel melegebb fo
gadtatásban részesítették a közéjük betelepí
tett csehszlovákiai magyarokat, mint ami
lyenben Budapesten volt részük. Gömöry Já
nos agilitásával, aktivitásával rögtön a falu 
társadalmi életének és művelődésének a kö
zéppontjába került. Felszólalása nyomán ka
pott például rövid időn belül villanyvilágítást 
és autóbuszjáratot a falu, előadásokat tartott 
a helybelieknek a reformkorról, Kossuthról, 
Táncsicsról, idős kora ellenére elvállalta a 
községi könyvtár vezetését.42 Lassan-lassan 
megszokta a falusi környezetet is, új életfor
máját véglegesnek tekinti. Pedig meglehető
sen nehéz anyagi körülmények között él -  
nyugdíját mindössze 288 forintban állapítot
ták meg43 s lakásként is egy romos állapot
ban lévő parasztházat utaltak ki nekik, amit 
legelőször is beköltözhetővé kellett tenni
ük.44

Még éveket élt Sóskúton odakerülése 
után, majd felesége halálát követően a pest
hidegkúti Nyugdíjas Pedagógusok Otthoná
ba költözött. A (cseh)szlovákiai magyar mű
velődéstörténet szempontjábó l  alapvető fon-
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tosságú adatokat és adalékokat tartalmazó 
emlékiratát is itt írta meg, kilencvenhárom 
éves korában, s még megérhette annak meg
jelenését is.
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