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Pechány Adolf és a szlovák-magyar együttélés 1880-tól 1942-ig 

Bevezetés 
 
A dolgozat egy Trencsén megyéből származó illavai születésű tanár, Dr. Pechány Adolf 

életpályáját szeretné bemutatni, és azt a nézetrendszert, amelyet képviselt. A vizsgált időszak 

Pechány 1859-es születésétől tart az államfordulat évéig, 1918-ig, majd a kormánybiztosként 

eltöltött éveket tekintjük át Pechány haláláig bezáróan, tehát 1942-ig. 1880-tól okleveles 

tanár, az aktívan eltöltött éveit ekkortól datáljuk. 

Szeretnénk nyomon követni, hogy a szlovák származású Pechány hogyan vált a politikai 

értelemben egységes magyar nemzet koncepciójának lelkes támogatójává, és hogy milyen 

hatások formálhatták identitását. Milyen szerepe lehetett ebben a középiskolás éveknek, majd 

annak, hogy iskolái befejezése után az értelmiségi réteg tagjává vált? Tanárként milyen 

környezetben alkotott?  

Felső-Magyarországon a szlovákok esetében alapvetően két identitásformáról, két 

közösségtudatról, illetve inkább két fő típusról beszélhetünk. Szarka László szerint a XVII.-

XVIII. század óta a szlovák identitásnak fő jellegzetessége a Magyarországhoz való 

kötődésnek, az ún. hungarus-tudatnak és a lassan differenciálódó szlovák nemzeti tudatnak a 

párhuzamossága és a kettő összefonódása. Az előbbi a natio hungarica rendi-nemesi 

közösségtudatának mintájához igazodott, de népi és értelmiségi forrásokból is merítve az 

egymás mellett élő, különböző anyanyelvű népek hazájaként határozta meg Magyarországot. 

Az utóbbi a natio slavica, a szlovákoknál erős szláv nyelvi és kulturális összetartozástudatot 

fejezett ki.1  

Pechány munkásságának elemzésekor figyelemmel kísérhetjük, ahogyan e két identitásformát 

próbálta egymáshoz közelebb, illetve szintézisbe hozni. Számára a nemzet elsősorban 

politikai közösséget jelentett, a klasszikus liberális nemzetfogalom értelmezése Európában így 

terjedt el. Ebből következett az, hogy egyrészt a magyar nemzet tagjának tartotta magát, 

másrészt sosem tagadta szlovák származását. A magyar és szlovák identitás idővel 

összeolvadt nála. A magyar állam – területi és nyelvi – egységének megtartása elsődleges 

szemponttá vált a számára, ezért az évek előrehaladtával egyre erősebbé vált identitása 

tekintetében a magyar. Identitásában azonban továbbra is helyet hagyott a szlováknak – mint 

regionális hagyománynak. Egész munkásságát végigkísérte a szlovák nép felemelésének 

szándéka, de végül eljutott addig, hogy magyarul, illetve magyarként lehet a leginkább 

                                                
1 SZARKA, 1993. 73. 
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segíteni rajtuk. Ennek ismeretében értelmezhető, hogy szlovák létére miért támogatta a 

magyarosítási törekvéseket. Emiatt – elsősorban a szlovák nemzeti mozgalom részéről – 

sokszor vádolták a szlovák nemzet elárulásával, a szlovák történetírás még ma is hajlamos 

arra, hogy renegátként írjon róla. A magyar és a szlovák nemzeti történelemnek két narrációja 

alakult ki, kétféle kód, mindkettő azonban egyszerűsít.2 Önmagában egyik sem alkalmas 

a Pechányhoz hasonló „átmeneti“ egyének értelmezésére, akik egyik narratívába sem férnek 

bele. A közelmúltig őket általában nem, vagy csak egyszerűsített címkékkel ellátva kutatták. 

A dolgozat egyik célja, egyúttal eredménye lehet ezért a két – magyar és szlovák – történeti 

narratíva közelítése.  

Azt is szeretnénk bemutatni, hogy Pechány – saját korában hiányokat pótolva, 

tárgyilagosságra törekedve és átfogóan – hogyan mutatta be a szlovák népet. Foglalkozunk 

azzal is, hogy miként képzelte el az egyes magyarországi nemzetek együttélését és 

megtartását a közösnek hirdetett magyar hazában. Milyen szerepet tulajdonított ezzel 

kapcsolatban a magyar nyelvnek? Kitérünk Pechány pedagógiai munkásságára, hiszen nagy 

jelentőséget tulajdonított a nevelésnek a nép felemelése végett. A dolgozat pedagógiájának azt 

a részét nem elemzi, amelynek valószínűleg nem volt identitásképző szerepe (mértannal 

kapcsolatos munkái). Fontos lehet még annak feltárása, hogy Pechány mivel indokolta a 

magyarosítási törekvések szükségességét, és miért hitt abban, hogy ez a magyarországi 

nemzeteknek majd a javát szolgálja. Pechány magatartásának dilemmája szlovák 

származásából adódik: meddig terjedhet hungarofil magyarbarátsága, ami még nem 

veszélyezteti a szlovákokat? 

Miként vélekedett a szlovák nemzeti mozgalomról, miért gondolta úgy, hogy az a magyar 

állam egységét, sőt létét fenyegeti?  

A dolgozat elkészítéséhez felhasznált források: a Nagybiccsei Levéltárban Pechány családi 

hátterét próbáltuk felderíteni. A diákévek és a tanári pálya rekonstruálására a középiskolai 

értesítők voltak leginkább használhatók. A tanárként eltöltött évekre még a Magyar Országos 

Levéltárban őrzött a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium levéltári anyagából fennmaradt 

iratok engednek betekintést. A szlovák biztosként eltöltött időszakra vonatkozóan a 

Miniszterelnöki Hivatal Kisebbségügyi Osztályának iratai szintén kutathatók. A Nyitraivánkai 

Levéltárban a csehszlovákiai közhangulatról szóló beszámolókat találtunk a két világháború 

közötti időszakból.  

                                                
2 Mert ezek nemzeti mítoszokon alapulnak. Ezek természetéről lásd például:  
MANNOVÁ, 2005. 
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Nemzetfogalma, szellemisége és identitása, leginkább a magyar és szlovák nyelven írt 

tanulmányai, valamint kiterjedt publicisztikája áttanulmányozása után ismerhetők meg. 

Forrásként voltak használhatók azok a cikkek, amiket a Slovenské Novinyba, a Vágvölgyi 

Lapba, a Felső-magyarországi Nemzetőrbe, a Pozsonymegyei Közlönybe, a Pozsonyvidéki 

Lapokba, a Nyitramegyei Közlönybe, a Napkeletbe és más lapokba írt. Vörös László szerint 

ezek sztereotip módon képviselték az egységes magyarországi politikai nemzet modelljét.3 

Ritkábban idézték, hivatkoztak rá, például a Magyar Szemlében. 

A hungarus-tudatról Csáky Móric írt tanulmányt Die Hungarus-konzeption, eine 

„realpolitische” Alternative zur magyarischen Nationalstaatsidee címmel, ezen kívül Szarka 

László is foglalkozott e fogalom kialakulásával és jelentésével.  

Utóbbitól megtudhatjuk A szlovákok története című munkában, hogy nem Pechány az 

egyedüli a történeti Magyarország területén, aki hitt az egyes nemzetek közeledésében, és 

azon fáradozott. Példának fölhozza az egykori túróci főispán, Révay Péter De monarchia et 

sacra corona regni Hungarie címmel 1659-ben Frankfurtban megjelent munkáját. Ez az írás a 

Magyar Királyság soknemzetűségét, ugyanakkor a szláv népesség őslakos jellegét 

hangsúlyozza a Kárpát-medencében, és Szarka szerint bizonyítani igyekszik a XVII. századi 

nemzetiségi rivalizálások értelmetlenségét.  

A XVIII. századtól kezdve a szlovák szerzők a történeti munkákban egyre hangsúlyosabban a 

magyar nemzeti fölénnyel szemben az egyenjogúságra és a megkülönböztetések ellenében a 

védekezésre helyezték a hangsúlyt. Ján Baltazár Magin Apológiájában (megjelent 1728-ban) a 

szlovákság nevében a Magyar Királyságon belüli egyenjogúságot igényelt, és védelmezte a 

szlovák származású nemességnek azt a jogát, hogy a natio hungarica keretei közt ők is 

akadálytalanul érvényesülhessenek.  

A kibontakozó szlovák nemzeti mozgalomról és Pechány korának nemzetiségi politikájáról a 

magyar historiográfiában több munka áll rendelkezésre. Pechány kortársai közül Jászi 

Oszkáron kívül például Dugovich Titusz és Steier Lajos foglalkozott a nemzetiségi kérdéssel, 

utóbbiak a szlovák nemzeti mozgalom történetét írták meg 1903-ban, illetve 1912-ben. Ezek a 

művek a korabeli magyar politikai elit állásfoglalását is tükrözik erről a kérdésről. A korban 

divatos pánszlávizmus ellenes hangulatban születtek Rácz Kálmán és Miticzi Béla művei, de 

Grünwald 1878-as A Felvidéke sem hagyható említés nélkül, annál is inkább, mert Pechány 

                                                
3 Arról, hogy a felföldi magyar nyelvű lapok, de hozzátehetjük, a szlovák nyelvű kormánypárti 
Slovenské Noviny is, a magyarországi identitás – uhorská identita – hirdetésének szócsövei voltak, 
Vörös László számol be munkájában. Hangsúlyozza, a magyarországi nemzet – uhorskỳ národ – a 
korabeli felfogásban valós, létező nemzet volt. 
VÖRÖS, 2010. 151-154. 
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neki ajánlotta a pánszlávizmusról írt saját tanulmányát. Gogolák Lajos tanulmánya is ebben a 

témában született a Szekfű Gyula által szerkesztett A magyarság és a szlávok című kötetben. 

Ez utóbbi több tanulmány miatt is értékes forrása a negyvenes évek eleji magyarországi szláv 

képnek. Például Gunda Béla magyar-szláv néprajzi kapcsolatokról született írása miatt is, 

amely a magyar hatást igyekszik szláv vonatkozásban kidomborítani, ugyanakkor alkalmat ad 

Pechány szlovák néprajzi jellemzésével való egybevetésre. A Pechánnyal kortárs szlovák 

történetírók közül megemlíthetjük még Samuel Cambelt, Július Bottót vagy Anton Štefáneket. 

A Kemény G. Gábor által összegyűjtött és 1952-1956 között kiadott iratok forrásként 

használhatók fel a magyarországi nemzetiségtörténeti fejlődés, az egyes kormányzatok 

nemzetiségi politikája és a magyarországi nemzetiségek politikai története kutatásához. 

Ugyanerre szlovák részről František Bokes tett kísérletet 1962-72-es kiadású 

gyűjteményében. A magyar kutatók közül még meg kell említeni Tilkovszky Lórántot, aki 

Pechány kormánybiztosi jelentéseit gyűjtötte össze és adta ki. A közelmúltban a 

magyarországi nemzetiségi kérdést mások mellett Arató Endre kutatta, Niederhauser Emil a 

kelet-európai nemzeti megújulási mozgalmakkal foglalkozott. Diószegi István Üllő és 

kalapács című tanulmányában a XIX. századi magyarországi nemzetiségi mozgalmakat 

nyugat-közép- és kelet-európai kontextusban igyekezett vizsgálni. 

A szlovák-magyar közös múlttal foglalkozó mai szlovák történetírók közül Dušan Kováčot, 

Michal Potemrát, Roman Holecot és Milan Podrimavskýt hozzuk fel példaként. Potemra 

magyarosító iskolapolitikáról készített tanulmányaival Polányi Imre hasonló tematikájú 

munkái állíthatók párhuzamba. Ugyanő a szlovák polgári nemzeti mozgalmat is bemutatja A 

szlovák társadalom és polgári nemzeti mozgalom a századfordulón (1895-1905) című 

művében. Munkáik jelentős mértékben hozzájárultak a vizsgált korszakban a magyar-szlovák 

történeti kapcsolatok feltárásához.  
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Az életrajzírás módszertani szempontjai  
 

A dolgozat kísérlet az embernek és a pályának a bemutatására: biográfiai megközelítésből 

tulajdonképpen egy pályakép, amelynek felvázolása mellett szeretnénk rekonstruálni 

a Pechány által képviselt nézetrendszert.  

Kutatásunk során némely esetben a források hiányos vagy egyoldalú jellegük miatt nem 

kellően informálnak, ezért szükségesnek tűnik időnként megsejteni a lélek, a tudatalatti 

szerepét az egyén életében, döntéseiben, motivációiban.4   

Munkánk írása közben az egyénre mint a társadalom szerves részére tekintünk, aki 

környezetéhez többé-kevésbé alkalmazkodik. A környezet figyelembevétele mellett 

szerintünk csak saját korának kontextusában érdemes vizsgálni Pechányt. A kor megértéséhez 

pedig nem ehanyagolható szempont „a közép-európai régió népeinek szinte mindegyikét 

átható kizárólagos nemzeti múltszemlélet” mérlegelése.5 

Nem kevésbé fontos a fogalmak jelentésváltozásának követése, hiszen az egymással 

szembenálló nemzeti koncepciók közötti viták oka gyakran a fogalmak tisztázatlan jelentése. 

A nemzet fogalma például más tartalmat és más koncepciót takar a magyar és a szlovák 

történeti értelmezésben. Előbbinél az állam határain belül élő polgárok együtt alkotják a 

politikai nemzetet; utóbbit a származáson és a közös nyelven alapuló, etnikai jellegű tartalom 

jellemzi. 

Metodológiai kérdések is felmerülnek Pechány tulajdonképpeni életrajzának megírása 

kapcsán: a kutatás léptékének problémái, de „az identitás töredezett és dinamikus jellege, 

illetve kialakulásának ellentmondásos mozzanatai” is. Mindezért felmerül, hogy lehetséges-e 

megírni egy ember életét? Levi torzításokról beszél az életrajzírás kapcsán, aminek oka, hogy 

„történészként egyfajta korlátozott és anakronisztikus racionalitásnak engedelmeskedő 

történelmi szereplőket képzelünk el”.6 Ez a történetírói magatartás eredményezi Levi nézete 

szerint a rendezett kronológiák felállítását, nem változó és koherens személyiségek 

megrajzolását, akiket bizonytalanság, tehetetlenség egyáltalán nem jellemez. Az életrajzírás 

ennek figyelembevételével sem lehet torzításoktól, a valóságtól való változtatástól teljesen 

mentes. Az egyén énképének sem kell azonosnak lennie a történész által rekonstruált képpel. 

A torzítás és változtatás nélküli képet megrajzolni ezért aligha lehetséges. A források, még ha 
                                                
4 A lélek történetiségének tudományáról lásd: 
BOTOND, 1991.  
5 Gyáni Gábor Steven Bellerre hivatkozik munkájában: GYÁNI, 1993.  
Hivatkozás eredeti fellelhetősége: BELLER, 1992. 565. 
6 LEVI, 2000. 82.  
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fellelhetők is, a mögöttes tartalomról, a döntések mechanizmusáról nem feltétlenül 

tudósítanak, inkább csupán a cselekedetekről, állítja a szerző. A korszak, amelyben az egyén 

élt, a miliő, a légkör, amiben alkotott és ezek feltárása segíthet a döntések megértésében és 

mindannak értelmezésében, ami első látszatra nehezen érthető.  

Mi Pechány lélektani titka? Illaváról, szlovák vidékről származva miért azonosul a magyar 

politikai nemzettel, és miért fogja támogatni a magyar kormányok nemzetiségi politikáját? 

Milyen lépcsők vezetik őt ehhez? Pechány szlovák származása ellenére segítette a Lex 

Apponyi végrehajtását (iskolákat látogatott Trencsén megyében), és a szlovák nemzeti 

mozgalom ellen állt ki. Ez a logikátlannak tűnő magatartás árnyaltabbá válik-e, ha 

feltételezzük, hogy a nemzetiségi mozgalmak céljaiban a Szent Korona eszmét látta 

veszélyeztetve?  

A konkrét cselekedetek és viselkedési formák az egyén saját korának viszonyai között 

értelmezhetők, nem hagyva figyelmen kívül a lélektani részt sem: kik, miért magyarosodtak 

Trencsén megyében? A források pótlása végett a szövegösszefüggésekre, a kontextusra esik 

komolyabb szerep; a dolgozat tárgya kapcsán például a VKM anyag erősen hiányos jellege 

miatt az egyén környezetének, a hasonló értékrendűek, származásúak stb. feltérképezése 

által.7 Így az életpályában tapasztalható eltérések a történelmi kontextusba helyezve 

könnyebben értelmezhetőek.  

A lépték megválasztásánál az egyén életpályájának rekonstruálására törekedtünk egy változó 

kor kontextusába helyezve az embert és vele együtt a döntéseit. A Pechányt érő külső 

környezeti és szellemi hatások (olvasmányai, munkahelyi környezet, a nagyváros), valamint a 

kényszerek (az államfordulat) és a kapcsolatok, társadalmi elvárások hálójának 

figyelembevétele a feltáró munka részét képezik.  

Nem siklunk el afölött, hogy bizonyára más „életérzés” volt Magyarország polgárának lenni 

az államfordulat előtt, és más utána. „Extra Hungariam non est vita” – Magyarországon kívül 

nincs élet, hirdette a mondás. Bár a szállóigének a századok folyamán változott az 

értelmezése, a XIX. és a XX. század fordulóján sokak számára volt valós érzés, hogy nincs 

máshol élet, csak Magyarországon.8 „A Szent István-i birodalomban ...széles körök hangulatát 

az a meggyőződés, hit hatotta át, hogy az államalapító nagy király alkotta birodalom léte örök, 

az állam felbomlása lehetetlen.”9  Ez az élmény és lelkiállapot, amely Pechánytól sem lehetett 

idegen, Trianonnal változott, csorbult. A bizonytalanságot és a válaszkeresés kényszerét 
                                                
7 VKM: Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 
8 A Pesti Hírlap cikkére hivatkozik: TARNAI, 1969. 9.  
Eredeti fellelhetőség: Tóth Béla: Extra Hungariam non est vita. Pesti Hírlap, 1903. április 12. 
9 PRITZ, 2006. 23. 
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bizonyára ő is megélte. 1918 után rövid illavai kitérőt követően visszatért Magyarországra, és 

Csehszlovákia kiengesztelhetetlen bírálójává vált. Személyes érintettségéről így emlékezett 

vissza: a csehek családját az otthoni birtokról „bestiális erővel, csikorgó hidegben távozásra 

kényszerítették”, bár az ingatlant „aprópénzért” eladhatta.10 Katolicizmusának is szerepe 

lehetett abban, hogy úgy érezhette, a csehek liberalizmusa a szlovákoknak nem kedvez. 

Döntései kapcsán megemlítendő, hogy rá sem tekinthetünk mint abszolút racionális lényre, 

aki elhatározásait kétségek vagy elbizonytalanodás nélkül hozta volna meg. Pechány 

kapcsolata a társadalommal és kötődései a csoporthoz, amelyben élt, a „csoportidentitásnak” 

vagy „osztályidentitásnak” való megfelelési kényszer sem zárható ki az életrajz megírásakor. 

A csoport befolyásoló ereje mellett azonban az egyénnek van több-kevesebb szabad 

mozgástere, amit szintén figyelembe kell venni. Levi szerint az életrajz azért lehet releváns, 

mert segítségével bemutathatjuk a normákat és tényleges működésüket úgy, hogy az életpálya 

alakulását már nem csak a szabályok és a gyakorlat közötti különbség, hanem egyúttal a 

normák közötti összefüggéstelenség eredményének ismertetjük, amiben az egyén 

szabadságának és az ellentmondásoknak is helye van.11 

Kövér György Biográfia és történetírás című tanulmányában az egyén belső lényegének 

feltárását két oldalról látja megközelíthetőnek: a történelmi szerep felől (Plutarchos mintájára) 

és a magánélet titkai felől (Suetonius alapján). Az egyén különböző szerepeiben és különböző 

korszakaiban a források segítségével ábrázolandó: „az így megalkotott portrék füzérét 

kronológiai rendbe rakva, s történeti, fejlődési ívvel összekötve megkapjuk az életrajzot”. 

Kövér a biográfiát tehát a történeti személyiség rekonstrukciójaként értelmezi, amelynek 

fontos része „az életív” feltárása.12  A személyiségnek létezik szerinte egy belső magva, ami 

az élet folyamán lényegét tekintve változatlan marad, ez feltárható, miközben a karriert az 

egyén karakterével feleltetjük meg.13 

Mindehhez Halász Gábor véleményét társítja Kövér, aki arra helyezi a hangsúlyt, hogy az 

egyén kutatása ne legyen kiszolgáltatva a kutató pszichologizálásának, naplók és személyes 

megszólalások kizárólagos szerepeltetésének. Ezek helyett „az alkotás rejtett ösvényein”, „az 

eszmék forrongásában, a gondolatban, amely foglyul ejti, az árnyalatban, amellyel az eszmét 

módosítja” keressük az egyén életének jellemzőit.14  

 

                                                
10 Odpoveď. Slovenské Noviny, 1928. január 29. 6. évfolyam, 5. szám. 
11 LEVI, 2000. 91. 
12 KÖVÉR, 2000. 150-156.  
13 Kövér Garraty John Arthurra hivatkozik. GARRATY, 1957. 23.  
14 Kövér idézi Halászt. Az idézet eredeti helye: HALÁSZ, 1981. 1045-1046.  
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Az asszimiláció kérdése 
 

A szlovák származású Pechány „asszimilálódása” is vizsgálandó tárgya e dolgozatnak. 1850 

és 1918 között a magyarok száma kb. 2 millió asszimilánssal növekedett, ebből mintegy 400 

ezren a szlovákságból jöttek.15 Szekfű Gyula Három nemzedéke óta többen, több szempontból 

vizsgálták az asszimiláció kérdését. Számunkra elsősorban az lehet érdekes, hogy milyen 

tényezők befolyásolják ezt a folyamatot az egyén életében? Gyáni szerint „az asszimiláció 

reálfolyamatait tekintve nem a politikai akaratok (melyek a nemzetiségpolitikában öltenek 

alakot), hanem a közösségek, sőt az egyének tényleges életviszonyaiban zajló folyamatok 

játsszák a meghatározó szerepet”.16 Gyáni nézetét osztja Szabó István is (bár Szabó előbb 

vette ezt észre): az asszimilálódás foka, illetve az asszimiláció eredményessége szerinte sem a 

politikai akarattól függ, hanem sokkal inkább a mindennapi társas érintkezések szintjén dől 

el.17  

A jelentős asszimilálódás helyszínei a város, a szórványterületek, azok a sávok, amelyek 

mentén az egyes nemzetek érintkeznek egymással. Az értelmiség pedig a 

legeredményesebben asszimilálódó társadalmi réteg. A falvak és az egységes tömbben élők 

kevésbé asszimilálódnak. Szabó István szerint: „Az asszimiláció leginkább közvetlen népi 

hatás, állandó érintkezés, s az ennek nyomán gátlástalanná váló társadalmi keveredés és 

családi vegyülés eredményeként áll elő.”18 A szerző úgy gondolja, hogy az iskolai oktatás a 

gyakorlatban csak korlátozottan asszimilál, s még a népiskolák is csak a magyar nyelv 

megtanításában érhettek el célokat. Tehát szerinte az anyanyelvtől eltérő nyelv tanítása nem 

vezet beolvadáshoz, „az ehhez vezető útnak csak szükségszerű állomása sem”. Ha a folyamat 

kényszerítő jellegű, szükségszerű velejárója az ellenérzés az erőszakolt nyelvvel szemben és a 

dac a nemzetiségi vezetők részéről elsősorban. Következésképpen „az asszimiláció a 

nemzetiségi területeket lényegesen nem érintette, a vonalak érezhetően nem mozdultak el”.19  

Természetesen többen többféleképpen értékelték ezeket a folyamatokat. Ellenpólusa Szabó 

István felfogásának a 60-as évek történetírói álláspontja: a nemzetiségekkel szembeni magyar 

                                                
15 KATUS, 1982. 19.  
16 GYÁNI, 1993. 19.   
17 Szabó A magyarság életrajzában az asszimilációra ható gazdasági-, települési-, kulturális- és 
közösségi tényezőket vizsgálta. Nála a nyelv szerepe a következőképpen jelenik meg: „a nyelviség 
nem egyenlő a népiséggel, annál elhibázottabb lenne arra a megállapításra jutni, hogy valamely 
nyelvnek a megtanulása és bírása önmagában is népiséget ad”. Ezzel Szabó az etnikai típusú 
identitásra utal.  
SZABÓ, 1990. 218. 
18 Uo. 231.  
19 Uo. 243.  
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elnyomás kiterjedt voltának hangsúlyozása. Gyáni önostorozó magyar történetírásról beszél.20 

Ennek a történelemképnek a bírálata megjelenik már a 70-es években Hanák Péter vagy Glatz 

Ferenc tollából. Előbbi úgy látja, hogy a polgárosodás következtében spontán asszimiláció 

indult meg, főleg a gazdasági élet leginkább tőkésedett rétegeiben. Véleménye szerint az 

asszimilációra mint a modernizáció „termékére” tekinthetünk. „A XIX. századi 

Magyarországon is lényegében véve természetes beolvadásról, nem erőszakos 

elnemzetietlenítésről volt szó. A dualizmus kori kormányok ilyen törekvései csekély 

maradandó eredménnyel jártak.”21 Hasonló nézeten van Katus László, szerinte „az 

asszimiláció alapjában véve természetes és spontán folyamat volt. …A magyarosítási 

törekvések csak ott hoztak eredményt, ahol a feltételek a kevert település, a magyarok és nem 

magyarok tartós együttélése és érintkezése révén adva voltak.”22 A magyarországi szlovákok 

asszimilálódásának jellemzőit Tóth István kutatta. Különbséget tesz magyarosítás és 

asszimiláció között, szerinte míg az asszimiláció „objektíve létező és ható folyamat vegyes 

etnikumú és vallású területek esetében”, addig a magyarosítás „szándékos, tervszerű, 

adminisztratív eszközöket is igénylő folyamat”.23 Ezért ő inkább magyarosításról ír a 

szlovákok körében a két világháború közti időszakban és az azt megelőzőben, például a 

nemzetközi kisebbségvédelmi törvények végrehajtásának korlátozott jellege miatt. 

Milyen mértékben volt Pechány asszimiláns? Nála még csak nyelvvesztésről sem volt szó – 

szlovák anyanyelvét élete folyamán mindvégig őrizte és ápolta. Ugyanakkor érzelmeiben a 

magyar nyelvnek és a magyar – politikai – nemzethez tartozásnak is fontos, sőt, úgy tűnik, 

évei előrehaladtával egyre fontosabb szerep jutott. A Lex Apponyi végrehajtásában már 

konkrét feladatot kapott. Hazafi-e, vagy renegát? Talán alkalmasabb, ha azt feltételezzük, 

multipoláris identitás az övé: magyar hazafi, és mint ilyen, a magyar politikai nemzet tagja, 

egyben a szlovák néptörzs tagja is. Amikor nemzetről írt, a magyarországi nemzetre gondolt 

(szlovákul így használja: „Uhri”), és azt a gentis Hungarieből vezette le. A nyelv számára 

anacionális jelenség, ezért mindössze a kommunikáció eszköze: „… Az emberi nyelv úgy 

tűnik fel, mint az emberi szellem alkotása. …Mint belső lelki állapotunk kifejezője, egyre 

tökéletesebb alakban száll örökségképpen nemzedékről-nemzedékre. Az egyén nyelve nem 

jele annak, hogy az illető mely néptörzs sarjadéka, hanem csak azt mutatja, hogy mely 

                                                
20 Például ARATÓ, 1969. 
21 Hanák és Glatz is az asszimiláció alatt nyelvi azonosulást ért, amit szerintük az anyanyelvi 
statisztikák demonstrálnak.  
Hanákot Gyáni idézi. Az idézet eredeti helye: HANÁK, 1974. 520. 
22 Katust Gyáni idézi. Az idézet eredeti helye: KATUS, 1982. 20. 
23 TÓTH, 1995. 96-97. 
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viszonyok közt fejlődött, neveltetett.”24 E megállapítása előzményeként tekinthetünk egy négy 

évvel korábbi tanulmányára, amelyben Pechány a gyermek fejlődésének korai szakaszát 

vizsgálta. Itt a nyelvről írva az előbbihez hasonlóan leszögezi, hogy az mindössze „a gyermek 

szellemi fejlődésének hőmérője”.25 Holott a nemzetiségi törekvéseknek egyik közös 

jellemzője a reformkor óta Magyarországon a nyelvi jelleg, így „a szlovák nemzeti 

törekvéseknek is az anyanyelv állott a középpontjában”.26 Mivel azonban Pechány szerint 

nem létezik egységes, történeti szlovák nemzet, és mivel a nyelvi kérdéshez az előbb említett 

perspektívából közelített, ezért gondolhatta úgy, hogy könnyen megvalósulhat a szlovákok 

integrálódása a magyar politikai nemzetbe, anyanyelvük meghagyásával a templom és a 

család szintjén. Halász Iván szerint Pechány nem tagadta a szlovákok létezését, csupán 

megkülönböztette az államellenes pánszláv érzelmű szlovákokat a békeszerető, állam iránt 

lojális, vallásos lelkületű szlovákoktól.27 Viszont a világháborút követően addigi énjéhez 

képest is egyre egyértelműbben a nyelvi magyarosítást szorgalmazta, és tett a magyar 

államnak hasznos – „hazafias” – szolgálatot.  

Pechány szülőföldjét és diákéveit a következő fejezetek mutatják be.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
24 PECHÁNY, 1891a. 3-17.  
25 Ezt ő úgy érti, hogy „a gondolkodás feltétele a beszédnek, a beszéd ismét fejlesztő eszköze a 
gondolkodásnak, mivel a szavak a gondolatok fejlését és megtartását nagyban segítik elő”.  
Hivatkozott tanulmányában a szerző külön fejezetet szánt a nyelvelsajátítás mechanizmusának és 
életkori sajátosságainak a gyermeknél. Leíró jelleggel mutatta be a nyelvtanulás, beszédkialakulás 
folyamatát. 
PECHÁNY, 1887. 41.  
26 KISS, 1993. 59.   
27 Halász „szlovák eredetű maďarón-nak”, azaz magyarbarátnak nevezi Pechányt, aki szlovák 
nyelvtudásából és a politikai realitásokból éppenséggel előnyt kovácsolt a maga számára. Az ún. 
„lojális” vagy „jó szlovák” az, aki nyelvét megőrizve az állam iránti hűségéről tesz tanúbizonyságot. A 
maďarón a másik, szlovák nemzeti oldalról nézve negatívabb tartalmat hordoz magában: így az a 
maďarón, aki érdekből azonosul a többségi magyar nemzet céljaival, és ezért például részben vagy 
teljesen lemond saját nyelvéről.  
HALÁSZ, 2007. 94. 
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Az életpálya alakulása az államfordulatig 

 
Szülőföld  
 

„Trencsén vármegye igen regényes. Völgyei, környezve magas 

hegyek által, melyekről itt-ott a kihalt harcz-világ egy egy 

romladozó emléke szomoruan int lefelé, gyönyörű látványt 

nyujtanak, az ember elméláz, szelleme visszarepül azon korba, 

midőn a bedőlt tömlöczökből sóhajok hallatszottak s csak ha 

merengéséből bokrok közt bujdosó csalogány zengő dala, vagy a 

kígyó alakjában továbbhaladó csermely csörgedezése felveri: 

akkor veszi észre, mily messze multba tévedett.” 

Pechány Adolf: Adatok a nép pszichológiájához 

 

Pechány Adolf a Trencsén vármegyéhez tartozó Illaván született 1859. február 15-én 

katolikus családban, szlovák anyanyelvű édesanya gyermekeként.28 Anyja Pecháň Barbara, 

római katolikus, Illava 5. szám alatti lakos, fia Adolf szabadszületésű gyermek. A fiút Hrehor 

Katalin és férje Hrehor István, pék, keresztelték.29 

Fényes Elek 1843-ban készített, majd 1851-ben közölt geográfiai szótárában még felekezeti 

hovatartozásuk szerint csoportosította a települések lakóit: Illavát ekkor 1071 katolikus és 139 

zsidó lakta. Ugyanakkor a várost „tótként” könyvelte el írása kezdetén. A XIX. század eleji 

Illaváról így ír: „tót mezőváros, …a Vágh bal partján, gyönyörű vidéken [fekszik, megj.: ZZ]. 

Kath. paroch. temploma, várkastélya, ser- és pálinkafőzőháza, vendégfogadója, ispotálya, s 

egy synagógája van. Lakosi szorgalmas mesteremberek, köztük sok a varga, s egynéhány 

posztós is van. Határa nagyrészt róna, dombos és igen termékeny. Feje egy uradalomnak, 

melyet hajdan Bakacs, azután Magyar Balázs, Kinizsi Pál, az Osztrosichok, most pedig gróf 

Königsegg család bir.”30  

                                                
28 A család neve nem szerepel a trencsén-megyei nemes családok névjegyzékében. Erről:  
SZLUHA, 2006. 711. 
29 Adolf házasságon kívül született gyermek, erre utal az anyakönyvben a neve melletti „illeg.” 
bejegyzés.  
 Štátny archív v Bytči. Matricula babtisatorum, Ai 1859. 290-291.   
30 FÉNYES, 1851. 132-133.  
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A mezőváros lakóinak száma 1863-ban a népszámlálási adatok alapján 1048 fő volt. Ez a 

szám 1873 és 1914 között 2389-re emelkedett, ebben a helyi börtön rabjai is szerepeltek.31 A 

település az itt élők többségének foglalkozását tekintve kézműves-mezőgazdasági jellegű 

volt32. Szlovákok, magyarok és németek lakták Illavát, de a szlovák anyanyelvűek többséget 

alkottak: számuk 1880-ban 1124, 1890-ben pedig 1347. A magukat magyarnak vallók főként 

a városi hivatalnokrétegből és az állami fegyház vezetőinek köréből kerültek ki, németnek 

pedig főként a zsidó vallásúak vallották magukat.  

A községnek eredetileg Leva volt a neve, s Károly Róbertől nyert különböző szabadalmakat. 

„Illava község most járási székhely, népes vásárokat tart. A várhelyiségeket állami fegyházzá 

alakították át. Szép utcáival városias külsejű.” – számol be a helységről az olvasónak Az 

Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben sorozatban Lovcsányi Gyula.33  

A Kiss Lajos által szerkesztett Földrajzi nevek etimológiai szótára Illaváról mint 

helységnévről azt írja, hogy annak eredete ószláv és az ’ilъ’ szóból ered, a jelentése pedig 

’agyag, iszap’.34   

Útleírásai egyikében Pechány megragadóan ábrázolja szülőföldjét: „Illava vidéke egyike a 

Vágvölgy legregényesebb pontjainak. Bárhová nézzünk, egy-egy megkapó, festői panoráma 

tárul elénk, mely egyaránt felöleli a magas hegyeket, sziklacsúcsokat, erdőpalásttal fedett 

hegyhátakat, s a meglehetős széles síkföldeket. Vannak itt suttogó berkek, kalászdús mezők, 

illatos rétek, s a vidék bájait emelő úri kastélyok.”35 

Pechány a város általa megírt rövid történetében kiemeli, hogy Illava a Vágvölgy várai között 

nevezetes szerepet játszott, elsősorban szerencsés fekvése miatt. Ez szerinte abból adódott, 

hogy a Krakkótól a Vágvölgyön keresztül lefelé Pozsonyig húzódó út mellett feküdt, amely 

továbbhaladt Velencéig s Rómáig. Ez az út már a rómaiaknál is mint kereskedelmi útvonal 

szerepelt és azóta a fővonalak egyikét képezte. Ezáltal élénk közlekedést biztosított a 

városnak. „E körülménynél fogva, míg egyrészt a béke áldásaiban bőven részesült, másrészt a 

felzavart béke csapásait gyakran kétszeresen is érzé.36” Történetének legrégibb adatai a XII. 

                                                
31 Illaváról készült monográfiájában népszámlálási adatokat közöl Anton Bagin: BAGIN, 1991. 101-
102., ugyanerről A Magyar Szent Korona országainak 1900. évi népszámlálása: MON, 1900a. 126., és 
az 1910. évi: MON, 1910. 314-317., illetve korábbi évek. 
32 MOM, 1899. 98-101.  
33 LOVCSÁNYI, 1899. 318. 
Lovcsányi Gyula (Ipolyság, 1850-Budapest, 1922): képzőintézeti tanár. A Vág és vidéke topographiai 
leírása, egyszersmind kalauz a Vág völgyében utazók, fürdővendégek stb. számára című 1881-ben 
megjelent füzet szerzője. 
34 KISS LAJOS, 1988. 624. 
35 PECHÁNY, 1897. 21. 
36 Trencsénmegyei várak. Illava. Felső-magyarországi nemzetőr. 1886, 149-152.  
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századból maradtak fenn. A birtokot II. András adományozta a templomos rend lovagjainak. 

Pechány azt írta, hogy a rend eltörlését követően a birtok Csák Máté tulajdonába ment át. 

1312-ben vált újra királyi birtokká, 40 márka adót fizetett, és kapitányok által 

kormányoztatott. E kapitányok egyike volt Thomas Vayvada Transsilvanos 1339-ben, aki a 

korabeli oklevelekben mint Comes de Trinchino (Trencsén grófja) szerepel. A terület 1376-tól 

pelsőci Bubek György tulajdonába ment át a király adományaként.  

A XV. századi huszita zavargások Illavát sem kerülték el. Husz János követői (Jiskra vagy 

Giskra harcosai) állítólag bevették a várat, és onnét zaklatták a vidék lakóit, mígnem Rozgony 

Miklós, Zsigmond király vezére 1413. november 9-én Illava váránál legyőzte Maly Prokop 

huszita vezért, s magát a várost is leromboltatta. Nazpal László Trencsén kapitánya pedig ezt 

követően megfosztotta a várost heti vásártartási jogától, s azokat a szomszéd Dubnicra ruházta 

át. Zsigmond király 1435-ben mégis visszaruházta Illavára elkobzott jogát, sőt kényszerítette 

az elmenekült lakókat, hogy a várost újra építsék fel. A husziták kiűzését követően a város 

Borbála királyné birtokába ment át, Szucsa és Oroszlánkő várakkal együtt Zábonya Miklós 

kapitány igazgatta. Albert király halála utáni trónviszály idején a cseh Jiskra csapatai 

zaklatták. 1454-ben Illavának új birtokosa Hunyadi László lett, halálával azonban visszaszállt 

a király tulajdonába.  

1480-ban Mátyás király vezérét, Magyar Balázst ajándékozta meg a várral. Magyarnak 

egyetlen lánya Kinizsi Pál felesége lett, így került Illava Kinizsi birtokába. Halála után újra 

királyi birtok, melyet II. Ulászló Szapolyai Istvánnak adott ajándékba.  

A mohácsi csatát követően az ország déli részén lakó nemesség népes kísérettel e vidékre is 

menekült, mely természeti viszonyainál fogva eredményesebben dacolhatott a törökkel 

szemben. Az áttelepülők a felföldi megyékben a királytól javadalmakban részesültek.  

Az I. Ferdinánd és Szapolyai János idején kitört zavargások során a várat Katzianer János, 

Ferdinánd tábornoka vette be, 1528-ban ajándékképpen Macedoniay László nagyváradi 

püspökhöz került. A nagyváradi béke értelmében 1538-ban a birtok visszakerült a Szapolyai 

család tulajdonába, majd fia, Zsigmond halálát követően lett újra királyi birtok. 1558 

februárjában a vár parancsnoka Dobó István lett. 1571-ben az uralkodó a birtokot a 

Horvátországból bevándorolt Osztrosichoknak adta, kik 1690-ig voltak a vár tulajdonosai, 

ekkor ugyanis Osztrosich Máté az uralkodó I. Lipót elleni lázadásban való részvétel miatt 

elmenekült. 

II. Rákóczi Ferenc korában a város sokat szenvedett, a lakosok a hegyek közé menekültek, 

ekkor alapították Illavka községet. Az Ostrosichok elkobzott birtokát az uralkodó Breuner 

grófnak eladta 80 000 forintért, ezt az összeget Széchenyi érsek hitelezte meg neki azzal a 
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feltétellel, hogy a vár felső részét alakítsa át zárdává a trinitáriusoknak. A rend 1725-ig 

működött Illaván, ekkor Breuner kiváltotta a birtokot. Ezekben az években a vár felső és alsó 

részét, azaz a tulajdonképpeni kastélyt a zárdától elkülönítő mély árkot feltöltötték, és a 

helyébe kéttornyú templomot építettek, amely Pechány korában a helyi plébániatemplom volt.  

Breuner halálát követően a birtok a Königsegg család tulajdonát képezte, ők voltak urai 

Pechány születése idején is, bár magát a várat a magyar állam vette meg, és alakította át 

fegyintézetté 1856-ban.  

1848-ban Simunich, 1849-ben Benedek és Vogel osztrák tábornok hadai vonultak a 

Vágvölgyön keresztül. Marcibányi főispán nemzetőröket toborzott, és népfelkelést szervezett. 

Az illavai nemzetőrség mintegy száz felfegyverzett emberből állott dr. Csernay vezetése alatt, 

akik a környékbeli nemzetőrökkel együtt Simunichot Bellus mellett várták, azonban az 

ellenség elől hátrálniuk kellett Kosztolnáig, itt történt meg az összeütközés (október 28-án). 

Ordódy őrnagy serege vereséget szenvedett, Pongrácz Quidó, a népfelkelők vezére elesett. 

Vogel és Benedek azonban nem vonult Illaván keresztül, hanem a Vág túlsó partján 

Pruszkának tartott. 

Az illavai nemzetőrök részt vettek az óturai expedícióban Michal Miloslav Hurban csapata 

ellen. Amikor Hurban 10 embere állítólag az illavai bírótól éjjeli szállást kért, kiűzte őket a 

városból. 

A környékbeli felkelőket Engelsmann római katolikus lelkész buzdította, aki a városban 

Kapisztrán Jánoshoz hasonlóan toborzott, később pedig, hogy a biztos halált elkerülje, a 

világosi fegyverletétel után megmérgezte magát.  

A Bach-rendszert követő 60-as években a város gyorsan fejlődött. Élénkült a kereskedelem, 

és a társadalmi élet – társaságok, egyletek, olvasókörök alakultak.  Illava presztízsét emelte a 

környező települések előtt, hogy 1872-re járási bírósági székhely lett. Mindez azokban az 

években történt, amikor Pechány az elemi iskolát végezte a kisvárosban 1865 és 1869 között. 

Elképzelhető, hogy ez a fajta pezsgés, akár közvetve is (szülei, tanítói révén), nem 

elhanyagolható hatást gyakorolt a gyermek Pechányra. Nemzetiségi és vallási szempontból 

sem homogén, de szlovák többségű környezetben nevelkedett,  ahol a magyar hivatalnokréteg 

szintén hozzátartozott a városképhez. Ez a sokszínűség alapvető élmény lehetett a számára, és 

hatással lehetett rá a későbbiek folyamán.  

Trencsén megye több közismert embert adott az országnak. Ősi családfájuk van, és 

gazdagságuk által feltűntek a következők: a Nedeczky, Borcsiczky, Jankovich, Gyurcsányi, 

Váli, Mednyánszky, Matyasovszky, Marcibányi, Bánóczy, Illésházy család. „Ezek 

valamennyien oly tótok, hogy míg egyrészt teljesen birják a magyar nyelvet, másrészt 
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többnyire ama magyaroktól vezetik le származásukat, kik Scythyából jöttek.”, vélekedik e 

családok származásáról egy XIX. század eleji forrás.37  

A megye szlovák többségű, ugyanakkor az ott élő magyarok kötődnek a magyar 

hagyományokhoz: „Trencsén vármegye földje, valamikor Rákóczi kurucainak tanyája”.38 

Másutt: „…a trencséni kuruc és a kosztolnai honvédcsata vérével áztatott föld, …oly megye, 

amelynek aggastyánaiban és ifjaiban …a Kossuth-kultusz oly elevenen él”.39  

Másrészt a magyar-szlovák együttélésről elmondható, hogy annak sok száz éves tradíciója 

ezen a vidéken egészen természetes. A megyében az is a korabeli közgondolkodást jellemzi, 

hogy a magyar nemzetiségi politikának megfelelően „magyar nemzetről” és „tót népről”, nem 

„tót nemzetről” olvasunk. Ugyanakkor fellelhető a helyi magyar sajtóban a kétnyelvűség 

igénye.40 A jó szlovák viszont az, aki például Kossuth nótát énekel. Egyébként a helyi 

szlovákok „nem idegenkednek az egységes, magyar nemzeti államtól”, vallja Petrogalli 

Oszkár felföldi magyar politikus.41 A dualizmus vége felé még bizakodott a megye magyar 

lakossága: „diadalra vihetjük a nemzeti eszméket”42; és úgy látszott, hogy „Trencsén 

vármegye még most is nemzeti végvára a magyarságnak”.43 Jellemző volt az egységes 

Magyarország szelleméhez hű, „hazafias” szlovákok nevelése kapcsán az iskolai munkába 

vetett hit.44 A magyar nyelvű sajtóból az is kitűnik, hogy bőven akadhatott feladat: „Trencsén 

megyében a magyarságot erősíteni kell, a magyar nemzeti irányt a nemzetiségekkel előtérbe 
                                                
37 Apologia pro inclyto comitatu Trenchiniensi, Felső-magyarországi Nemzetőr, 1886/4. 
38 dr. Pető Béla: Programmunk. Trencséni Lapok. I. évf., 1. szám. 1905. jan. 22. 1. 
dr. Pető Béla a Trencséni Lapok felelős szerkesztője. A hetilap ellenzéki, illetve ’48-as függetlenségi 
hangnemben írt. Amint arra Vörös László is figyelmeztet, a kormánypárti lapokhoz képest 
függetlenségi lapként radikálisabb hangnemben képviseli az egységes magyarországi nemzeteszmét. 
1905-ös megalakulásakor egyébként Apponyi Albert mint „a nemzeti ébredésnek orgánumát” 
üdvözölte az újságot.  
Erről: Apponyi Albert: Távirat. Trencséni Lapok. I. évf., I. szám. 1905. jan. 22. 1. és VÖRÖS, 2010. 
151. 
39 Waldapfel János a budapesti Tanárképzőintézeti Gyakorló Főgimnázium tanára, az Országos 
Közoktatási Tanács tagja trencsénmegyei születésű, a vármegyei bizottságnak 1907-ben küldött 
iratában emlékszik vissza ottani látogatásaira. 
WALDAPFEL, 1907. 10. 
40 Például az 1905-ös januári választások alkalmával a Trencséni Lapok szerint az a jó jelölt, aki 
beszél szlovákul: „csak nem választás az, hol egy vadidegen ember, aki a nép nyelvén nem beszél, ki a 
néppel, a mi jámbor tót népünkkel életében nem érintkezett, azzal érezni nem tud”.  
Cím nélkül. Trencséni Lapok. I. évf., 2. szám. 1905. jan. 29. 2. 
41 Petrogalli Oszkár besztercebányai születésű ügyvéd, a Függetlenségi Párt országgyűlési képviselője. 
42 dr. Petrogalli Oszkár: A nemzeti föltámadás. Trencséni Lapok. I. évf., 4. szám. 1905. feb. 12. 1-2. 
43 Márczius idusának ünneplése. Trencséni Lapok. I. évf., 8. szám. 1905. március 12. 2-3. 
44 A Trencséni Lapok támogatta az iskolák magyarosításban betöltött szerepét: „Elismerés illeti 
Markovics István kosztolnai, Róna Sándor zsámbokréthi tanítókat és a driethomai tanítót, hogy ezen a 
tisztán tót vidéken a magyarosítás ügyét a magyar szellemben való hazafias iskolai nevelés által oly 
nagy mértékben szolgálják.” 
Márczius 15-ike Trencsénben. Trencséni Lapok. I. évf., 9. szám. 1905. márc. 19. 1-2. 
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kell állítani”.45 Ha a megyei kormánypárti újságból, a Vágvölgyi Lapból tájékozódunk, azt 

látjuk, hogy az 1880-as évektől erősödött a magyar nyelv és kultúra terjesztésének az igénye. 

A nyolcvanas évek közepétől ezt a munkát felvállaló Felvidéki Magyar Közművelődési 

Egyesület (FEMKE) több alkalommal beszámolt a lapban a szervezet tevékenységéről, 

magyar nyelvű óvodák felállításáról, tanítók jutalmazásáról. Az újság a megyei 

közgyűlésekről, a helyi egészségügyi viszonyokról, a háziiparról szóló rendszeres beszámolók 

és a magyar állami iskolák alapításának szorgalmazásán túl – 1890 után – a szlovák nemzeti 

mozgalom erősödése miatti félelmének is egyre gyakrabban adott hangot. Ekkor még azt 

olvassuk a lapban Trencsénről, hogy az „egy mondhatni elenyésző kivétellel magyar város”, 

és még csak óvatosságra int, amiért az „északabbra” eső részek „pánszláv szempontból” 

úgymond rosszabbul állnak.46 

Trencsén vármegye művelődési viszonyainak a bemutatásakor Krasznyánszky Károly azt 

hangoztatja, hogy ugyan Magyarország soknemzetiségű, haladás mégis csak úgy képzelhető 

el, ha legalább az értelmiség nyelvében és a „nép” hazafias érzületében egységes.47 

A nemzetiségi statisztikák az 1900-as népszámlálásokig a szlovákok javára alakulnak, azaz 

eddig folyamatosan növekedik a szlovák anyanyelvűek aránya. Ez a növekedés az 1900-as 

adatok szerint megtorpant, de a szlovákok még így is abszolút többségben voltak jelen a 

megyében. Megfigyelhető még 1900 és 1910 között a magyar anyanyelvű lakosság nagyobb 

arányú szaporodása a szlovákokéhoz képest ugyanebben az időszakban.48 Arra, hogy a 

magyarosodás mely rétegeket érintette, a kortárs véleménye adhat támpontot: az 1869-89 

közötti időszakban a trencsén megyei „társadalom (úgy az úri, mint a középosztály) más 
                                                
45 dr. P. Nemzetiségi politika. Trencséni Lapok. I. évf., 10. szám. 1905. márc. 26. 1. 
46 A kormánypárti újság névtelen szerzője az északi megyékben jellemző magyar aggájokat így 
összegzi: „Egy dolog megfoghatatlan előttem, s ez az, hogy míg a török nyomtalanul eltűnt, a művelt 
német nyelv, bár századokon erőszakoltatott ránk, nem bírt hódítani: addig a műveletlen, …s joggal 
megvetett és lenézett pánszláv elemet megsemmisíteni nem tudjuk!” 
A Felvidék és a pánszlávok. Vágvölgyi Lap. 1890. aug. 3. XVV. évf., 31. szám  
47 Krasznyánszky Károly a Trencséni Kir. Kat. Főgimnázium tanára. Pechány tanult, majd tanított is az 
intézményben. Erről bővebben lentebb. 
KRASZNYÁNSZKY, 1890. 4. 
48 Az 1880-ik év népszámlálási adatai szerint Trencsén megyében 244.919 polgári lakos élt, ebből 
2576 fő magyar anyanyelvűnek, 222.786-fő szlováknak vallotta magát. Eszerint a polgári lakosság 90 
százaléka szlovák anyanyelvű.  
A következő népszámlálásokon ezek a számok így alakultak: 1890: 258.846 fő polgári lakos, ebből 
5082 magyar, 241.876 szlovák (93 százalék a szlovákok aránya);  
1900: 286.369 polgári lakos összesen, ebből 7994 magyar, 265.838 szlovák (92,8 százalék a szlovákok 
aránya). 
1910: 12.963 magyar polgári lakos, 283.832 szlovák.  
Az összes népesség alakulása a megyében: 1900-ban 8210 magyar, 1910-ben 13.204; 1900-ban 
266.763 szlovák, 1910-ben 284.770 szlovák. 
MON, 1900b. 102-103. és MON, 1910. 114-115. 
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lelket és eszméket szítt magába – jobbadán magyarrá lett”. A magyar retorika igyekezett 

vonzóvá, a jövő és a fejlődés szinonimájává emelni a nyelvi magyarosodást: „…művelődjünk, 

haladjunk a korral, – magyarosodjunk!”49 Erre a körülményre a magyarosodó szlovákok 

körében mint lélektani szempontra tekinthetünk, hiszen e hangzatos jelszavak a modernség 

pátoszát és a társadalmi előbbre jutás lehetőségét lebegtették meg előttük. Ehhez járult a 

szlovák nemzetről kialakult kedvezőtlen kép: a szlovák egyszerű, szegény, nem is nemzet – 

nép; a magyar a művelt, létszámában nagyobb, gazdaságilag erősebb nemzet. Az egyéni 

emberi döntések szintjén érthető, hogy a szlovákság törekvő tagjai közül sokan a több 

perspektívát kínáló közösséghez kívántak inkább tartozni. 

 
Iskolái 
 
Milyen környezetben tanult Pechány? Milyen hatások érthették és formálhatták 

személyiségét, gondolatvilágát? 

A tudományos pályák iránt vonzódó fiatalok a megyéből a három szlovák nyelvű gimnázium 

megalapítása előtt, majd megszűnésük után csak magyar nyelven folytathatták középiskolai 

tanulmányaikat. 1869-előtt a trencséni és a zsolnai középiskolákon kívül Egerbe, 

Jászberénybe, Lévára vagy Esztergomba kellett utazniuk a diákoknak, ezt követően azonban 

megszaporodott a – magyar nyelvű – középiskolák száma a megyében, 1889-ben ezek száma 

91.50 

1869-ig a magyar nyelv és kultúra terjesztése végett megalapított olvasókörök csak Zsolnán, 

Trencsénben és Baánban működtek. 1869 után ezek mind zászlajukra „kitűzve a 

magyarosodás tricolorját” gyakorlatilag a megye valamennyi városában megjelentek.51 Sőt, a 

szaporodó magyar nyelvű óvodák mellett 1889-ben például magyar apácáknak épült kolostor 

Trencsénben. Ez hivatalosan abból a célból történt, hogy a továbbtanulni vágyó szegényebb 

sorsú lányokat fogadhassák. A kegyesrendiek trencséni templomában 1881-ben magyar 

                                                
49 KRASZNYÁNSZKY, 1890. 6. 
50 1869-ben 248 – elemi – iskolában tanítottak szlovákul, 1889-ben 297-ben (170-ben ezekből 
magyarul is). Az iskolába járók száma 1869-ben 55 magyar 15.975 szlovák gyermek; 1889-ben 3593 
magyar és 33.300 szlovák. Az adatokat közli: 
KRASZNYÁNSZKY, 1890. 31-33. 
51 „1889-ben minden városkában lelünk egy-egy olvasókört vagy egyletet, hol a magyar hírlapok 
olvasása, eszmecserézés, naponkinti érintkezés által a magyar nyelv és szellem erősebb gyökeret ver.” 
Ha „tematikus bontásban” figyeljük meg őket, kitűnik, hogy ezek az egyesületek a helyi lakosság 
széles körét megcélozták: volt közöttük Gazdasági Egyesület, Tűzoltó Egylet, Vívók és Tornászok 
Köre, Ipar Testület, Megyei Tanító Egyesület, Katolikus Legényegylet, Asztaltársaság, Tanulói 
Segélyegylet, Trencséni Nőegylet stb. 
Uo.: 7-8., 25-27. 
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szentmisét kezdtek bemutatni; 1883-tól a megyében is elkezdett működni a Felvidéki Magyar 

Közművelődési Egyesület; 1874-ben, 1887-ben és 1888-ban több száz árva vagy vagyontalan 

gyermeket áttelepítettek délebbre fekvő megyékbe... Ezek a példák egy intézményi szinten 

erősen magyarosodó közegre utalnak. Tanulságos, hogy ennek az időszaknak (1869-1889) a 

közepén Pechány Trencsénben tanult, és a végén ugyanitt tanított. A tanítókon kívül a helyi 

világi értelmiség további tagjai: a jegyzők és aljegyzők, a takarékpénztárak vezetői, ügyészek, 

lapkiadók voltak azok, akik egyre gyakrabban voltak magyar nyelvűek. Mindazonáltal úgy 

tűnik, a magyar tanítási nyelvű középiskola volt az a közeg, amely a fejlődni akaró, 

tudományos ambíciókkal is rendelkező középiskolába vágyó diákokat a magyarosodás útjára 

terelte. A gimnáziumokba kerülő fiatalokon túl az iparos tanonc vagy polgári iskolákat 

választó réteg is magyar nyelvű környezetbe került.52 A különböző egyletek a kevésbé 

iskolázott – például földműves – rétegeket érhették el, az állami népiskolák pedig a legalsóbb 

oktatási szinten próbálták terjeszteni a magyar műveltséget a szlovák nép között.53   

1889-ben 16, „nagyobbrészt állami iskolában” tanították meg egy-egy szakma (kosárfonás, 

kefekötés, díszforgácsfonás, fametszés és az asztalosság) alapjait.54 Ma úgy mondanánk, ezzel 

a többlettel tette magát vonzóbbá szlovák vidéken a magyar iskola. Számunkra ez azért is 

érdekes, mert az egyik ezek közül az iskolák közül Illaván volt.55 

Amikor Pechány szülővárosa elemi iskoláját befejezte, a szlovák értelmiségképzést felvállaló 

egyik oktatási-nevelési intézetbe, a szlovák tannyelvű Znióváraljai Katolikus 

Reálgimnáziumba került. Itt kezdte meg az 1870-71-es tanévet. Illava – Znióváralja komoly 
                                                
52 A magyar iskolák szerepéről, ahogyan a kortárs látta: „Önálló polgárokká nőttek már fel azon fiatal 
emberek, kik a megye kisebb helyein kezdték tanulmányaikat, s végre a megye székvárosában nyerték 
kiképeztetésüket …1869-től 1889-ig. Ezek a megye különböző vidékein letelepedve azt a szellemet 
terjesztik, mellyel lelkük iskoláztatásuk alatt táplálkozott…, azt a nyelvet beszélik, …melynek 
segítségével egyedül lehetséges a haladás, a művelődés.” 
KRASZNYÁNSZKY, 1890. 7. 
53 Megjegyezzük, hogy az egyes századvégi statisztikákból meríthető optimizmus a huszadik század 
elején alábbhagyott. Például 1905-ben Haydin Imre országgyűlési képviselő az új megyei alispán 
köszöntésekor elmondott beszédében azon kesereg, hogy „ezen a vidéken a magyarság politikailag 
nem érvényesülhetvén, kedvét fogja veszíteni”. 
HAYDIN, 1906. 11. 
Majd Waldapfel János 1907-ben már erősen inti a közgyűlésre készülő pártcsatározásokba belemerülő 
vármegyei bizottságot a szlovák nemzeti mozgalommal szembeni összefogás fontosságára annak 
erősödése miatt: „Unum necessarium. Csak az fontos, csak az szükséges, hogy erősen, kizárólagosan 
magyar legyen a regime. Magyar legyen a regime és erős legyen a regime a nemzetiségi gondolatnak 
mindjobban érezhető lüktetésével szemben.”  
WALDAPFEL, 1907. 14. 
54 KRASZNYÁNSZKY, 1890. 18. 
55 Az illavai elemi iskoláról értesítő nem készült – nem is volt általában szokás elemi iskoláknál. 
Krasznyánszky 1890-ben két elemi iskoláról számol be a településen: egy katolikus iskoláról és egy 
állami népiskoláról. Pechány a katolikusba járt, utóbbi 1885-ben alapult.  
Uo.: 42. 
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távolság: fölvetődik a kérdés, miért íratták ebbe az iskolába Adolfot: azért, mert csak gyöngén 

beszélt magyarul, vagy mert a családnak „národovec” (a szlovák nemzeti mozgalmat 

támogató) szimpátiái voltak – a fellelt forrásokból ezt nem tudtuk egyértelműen kideríteni. 

Azt mindenesetre látni fogjuk, hogy a későbbi, trencséni tanulmányai idején magyar nyelvből 

kezdetben gyenge osztályzatokat kapott.  

Kérdés az is, hogy megmerítkezett-e itt Pechány az intézménnyel szemben vádként sokszor 

fölhozott pánszláv szellemben? A felmerült vádak szerint az iskolában uralkodó szellem nem 

volt lojális a magyar hazához és a magyar nemzethez, és hogy ezek ellen hangolta be a 

diákokat. A fő vádló Grünwald Béla sokféleképpen igyekezett diszkredittálni a szlovák 

intézményeket, az oda járókat sem kímélte: „E gimnáziumokba …a Felvidék tisztességes s 

vagyonosabb osztályai nem küldték gyermekeiket. A legszegényebb sorsú szülők gyermekei 

kerültek csak oda. Oda édesgették őket mindenféle előnyök ígéretével. Tandíjat nem 

fizettek.”56  

Az intézmény védekezett a pánszlávizmus vádjával szemben. Megemlítjük a gimnázium 

1873-74-es értesítője által közölt beszámolót, Jozef Bartoňnak, a pozsonyi tankerület 

tanfelügyelőjének a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumtól kért jelentését az iskolában 

uralkodó állapotokról. Az értesítőben az iskola tagadta a vádakat, elsősorban azt, hogy a 

pánszlávizmus egyik fészke volna. A gimnázium elutasította a hazaellenesség vádját is, igaza 

alátámasztására felhozta egyrészt a vádak bizonyítására szolgáló tények hiányát, másrészt 

hivatkozott Bartoň jelentésére. Ebben a következő olvasható: „Az intézet katholika irányú. A 

tanulók valamennyi tantárgyból jeles, magyar nyelvből pedig kitűnő feleletet adtak. 

Hazaellenes irány éppen nem volt észlelhető. Sőt, a történelemből adott feleletekből kiderült, 

hogy a tárgy minden meghamisítás nélkül magyar nyelven s magyar nemzeti irányban 

kezeltetett.”57 A jelentés valóságtartalmát nem tudjuk megítélni, tény azonban, hogy Pechány 

– ezt életútja mutatja – a szlovák nemzeti mozgalomtól elhatárolódott. 

Az értesítőkből nyomon követhető a diák Pechány tanulmányi előmenetele. Az iskola 

bezárásáig, 1874-ig látogatta ezt az intézményt (az 1873-74-es tanévben negyedik osztályos 

gimnazista), ez idő alatt háromszor tüntették ki különböző okból: második osztályos 

                                                
56 Grünwald szerint a szlovák gimnáziumokban „nem a szellem nemes fejlődése, hanem a politikai 
fanatizmus felébresztése volt a cél; hol a tanárok műveletlen emberek voltak, akik se szellemileg se 
erkölcsileg nem voltak képesek növendékeiket emelni s nemesíteni; ahol az ifjúságtól a pánszláv 
propaganda érdekében távol tartottak minden magyar vagy német irodalmi terméket…”.  
GRÜNWALD, 1878. 144-145. 
57 ÉRTESÍTŐ - ZNIÓVÁRALJA, 1874. 1-2.  
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tanulóként vizsgaeredményei miatt, harmadikos és negyedikes korában szorgalma és jó 

erkölcsei miatt.58  

Szerény szociális helyzetére, esetleg jó képeségeire is enged következtetni, hogy az itt töltött 

évek során mindvégig részleges (50 helyett csak 25 forintot kellett fizetnie) 

tandíjmentességben, ezen kívül ingyenes étkezésben és szállásban is részesült.59  

Az 1874/75-ös iskolaévet már Trencsénben folytatta a „Római Katholikus Nagy-

Gymnasiumban”, azaz a Juventus Gymnasii Trenchiniensisben, itt tanult az 1875/76-os 

tanévben is.  

Olyan középiskolai közegbe került, amely nemzetiségi és vallási szempontból egyaránt 

színes, bár Trencsén alapvetően szlovák lakosságú: az 1875/76-os tanévben Pechány osztályát 

az iskola értesítője szerint 6 magyar, 5 szlovák és 5 német nemzetiségű diák látogatta. 

Vallásukat tekintve a tanulók a következők voltak: tízen római katolikusok, öten zsidók és 

egy ágostai hitvallású evangélikus. Az iskola tanítási nyelve a magyar volt, a nem magyar 

ajkú diákok is ezen a nyelven tanultak. A különböző felekezetek tagjait saját közösségükhöz 

tartozó hittantanárok tanították. Az ifjú Pechány számára a későbbiek folyamán ez a modell 

(is) példaértékkel szolgálhatott, illetve jelenthette a követendő utat az egyes magyarországi 

nemzetek oktatása-nevelése, együttélése terén. 

A znióváraljai osztályzataihoz képest rosszabb jegyei arra engednek következtetni, hogy 

nehéz lehetett számára a magyar nyelv. Trencsénben a tanulmányi osztályzataival Pechány 

általában nem jeleskedik,60 mégis ösztöndíjas,61 sőt „A magas kormány küldeményeként a 

vallás és közokt. magyar királyi miniszter úr meghagyása folytán a leérkezett 

                                                
58 Az 1872/73-as tanévben például az iskola 153 tanulója közül /4 évfolyam, 4 osztály/ a kitüntetettek 
között szerepel Pechány. 
 Kitüntetésre az iskola hitoktatója, H. Náhlik terjesztette fel.  
ÉRTESÍTŐ - ZNIÓVÁRALJA, 1873. 27. 
59 Tanulmányi eredményei az 1873/74-es tanévben: erkölcs 2, szorgalom 2, Vallástan 1, Szlovák nyelv 
2, Magyar nyelv 2, Német nyelv 2, Latin nyelv 2, Történelem 1, Számtan 2, Mértan 2, Fizika 
(„silozpyt”) 2, rajz 3, általános előmenetel jeles – rendkívüli tantárgyak: Francia nyelv 2, Ének 2, 
Testgyakorlat 2, Gyorsírás 2. Ebben a tanévben is kitüntetésben részesült, ekkor Renner könyvkötőtől 
jutalomkönyvet kapott, illetve ellátásának a költségeit az intézmény részben átvállalta. 
ÉRTESÍTŐ - ZNIÓVÁRALJA, 1874. 28. és 30. 
60 Elért eredményei az 1875/76-os tanévben: magaviselet derék, szorgalom kiváló, Vallástan 3, Latin 
nyelv 2, Görög nyelv 3, Német nyelv 3, Magyar nyelv 3, Történelem 2, Szám és mértan 4, 
Természetrajz 3, Vegytan 3, Testgyakorlat 1. 
ÉRTESÍTŐ – TRENCSÉN, 1874. 1875/76-os tanév. 
61 Harmadmagával a „Kluchféle jótéteményes alapítványban” részesült, 1875/76-ban ez az ő esetében 
25 forint és 20 krajcár. Az alap névadója vélhetően Kluch József nyitrai megyéspüspök (Znióváralja, 
1748. – Mocsonok, 1826.), aki bevételeit az oktatás támogatására is fordította. Erre hivatkozik például 
a Magyar Katolikus Lexikon:  
MKL, 2002. 34.  
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jutalomkönyvekre érdemesnek találtattak …Pechány Adolf VI. osztályos tanuló, mint aki a 

magyar nyelv tanulásában sikeres eredményt tanúsított.”62 Ez a támogatás esetleg erős 

impulzus lehetett a magyarul tanuló szlovák gyermek számára. Akár úgy is érezhette, a 

magyar nyelvet jól ismerni nem feltétlenül előnytelen. 

Az illavai származású diák számára a magyar tanult nyelv csupán, anyanyelve a szlovák, 

mégis fontosnak tarthatta a többségi nemzet nyelvének elsajátítását. Bár szülővárosa és 

Znióváralja szlovák dominanciájú nyelvi közege után az átállás a magyarul folyó tanulásra a 

tanulmányi előmenetelében visszaeséssel járt, mégis, szorgalmával sikerült elérnie, hogy 

ösztöndíjat és miniszteri jutalmat kapjon.  

A középfokú tanulmányok utolsó helyszíne a pár évvel később megalakuló Felvidéki Magyar 

Közművelődési Egyesület központja, Nyitra. Itt az 1876/77-es tanévben tanult a Nyitrai 

Katolikus Főgimnáziumban a hetedik évfolyamban. 

E szintén magyar tannyelvű intézmény értesítője adatokat közöl a tanulók nyelvismeretéről, 

ezek szerint Pechány osztályában 5 tanuló beszélt magyarul és németül, illetve magyarul és 

szlovákul, 8-an beszélték mindhárom nyelvet, és egy sem volt közüttük, aki csupán magyarul 

beszélt volna. Pechány előmenetele Nyitrán már kedvezőbb képet mutat, vélhetően a magyar 

nyelv egyre eredményesebb elsajátítása miatt.63 Egyetemi tanulmányai ismeretében 

elképzelhető, hogy a gimnáziumi bölcsészettan komolyabb mértékben hatott rá: tapasztalati 

lélektanról, az emberről általában, az embernek érzéki, s szellemi életéről tanult.64  

Vallásos és magyar hazafias közegben nevelkedett, és töltötte el a nyitrai egy esztendőt. Az 

értesítő szerint itt elsődleges cél a vallásos-erkölcsi életre nevelés, az ösztönzés a lankadatlan 

buzgalomra a tudományokban, nem kevésbé az ifjúság hazafias nevelése-oktatása volt. A 

hitélet élénkségéről tesz tanúbizonyságot a napi szentmisehallgatás, a rendszeres, közösen 

elmondott ima és az ötszöri gyónás egy tanévben. A Deák-emlékév keretén belül 

megrendezésre került ünnepségsorozat alkalmából Nyitrán elhangzott többek között Kölcsey 

Himnusza, Petőfitől a Ledőlt szobor, Vörösmartytól a Honszeretet és a Szózat. 

A középiskolait az egyetemi évek követték 1877 és 1881 között. A Budapesti 

Tudományegyetemen természetrajzot, fizikát, valamint német nyelvet és irodalmat hallgatott, 

                                                
62 ÉRTESÍTŐ – TRENCSÉN, 1874. 1875/76-os tanév. 
63 Az 1876/77-es tanévben szerzett osztályzatok: erkölcsi viselete jó, Hittan 1, Magyar nyelv 1, Latin 
nyelv 2, Görög nyelv 2, Német nyelv 2, Mennyiségtan 2, Történelem 2, Természettan 2, Bölcsészettan 
2, Testgyakorlat 2, Zene 2, Műének 2. 
ÉRTESÍTŐ – NYITRA, 1876. 1876/77-es tanév. 
64 Bölcsészettanára Kardoss Gusztáv, a Magyar Királyi Természettudományi s Történelmi Társulat 
tagja, nyitra-egyházmegyei „áldozár”. 
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majd szerzett ezeken a szakokon diplomát. 1880-tól okleveles tanár, 1881-ben filozófiából 

doktorált, disszertációját Az emberi elme címmel írta.65 

 

 

A tanári pályán 

 
Pechány az államfordulatig – az egyetem befejezését követően – elsősorban mint tanár 

tevékenykedett. Ennélfogva őt magát ilyen minőségében lehet jellemezni, ezzel együtt pedig 

rekonstruálni azt a szellemi környezetet, amely rá hatással lehetett, illetve amelyben 

dolgozott. 

Tanári működését Debrecenben, lényegében színmagyar városban 1882-ben kezdte meg a 

Kegyes-tanítórendiek gimnáziumában, ahová „…dr. Pechány Adolf, világi tanárjelölt 

neveztetett ki helyettes minőségben”, mint „bölcsészettudor”, okleveles középiskolai tanár, a 

Királyi Magyar Természettudományi Társulat rendes tagja.66 Máris osztályfőnöki teendőket 

látott el, számtant és latin nyelvet tanított heti 17 órában. 

Vallásos légkörben tanított, kollégáival együtt őrködött a hitélet ápolásán, a diákok számára 

kötelező napi szentmisehallgatás a tanári kar felügyelete mellett történt, és hasonló módon, 

tanári jelenlét mellett mondott naponta az anyanyelvében vegyes diákság a királyért is imát. 

Noha akkoriban nem volt egyedi eset, az iskola légköréről mégis „árulkodó” adat: az 

intézmény értesítője Pechány munkába lépésének évében számol be 11 pozsonyi, illetve 

eperjesi evangélikus tanuló kizárásáról „pánszláv üzelmek miatt”. Ennek pontos hátteréről az 

értesítő nem számolt be.  

Az 1882/83-as tanév értesítője Gondolatok a nevelés köréből címmel Pechány tanulmányával 

indít. Ezzel kezdődött a fiatal tanár széleskörű publicisztikai-tudományos munkássága, mely –

témáját tekintve szorosan kötődve disszertációjához – az emberi szellem és nevelés tárgyában 

kezdett kibontakozni – Hegel, Kant, Krug filozófiai, Lubrich, Spencer és mások pedagógiai 

munkásságára építve.67 

Pechány, tanárkollégáihoz hasonlóan, folytatta az abban a korban a tanári pályára általában 

jellemző utazó életmódot.68 Mintegy 10 év után tért vissza egykori iskolájába. Az 1883/84-es, 

valamint a következő tanévben már a „Trencséni Királyi Katholikus Főgymnasium” 

                                                
65 Megjelent 1881-ben Budapesten, bővebben a munkáról lentebb. 
66 ÉRTESÍTŐ – DEBRECEN, 1882. 75.  
67 Uo.: 4-60.  
68 A Monarchiabeli idők Magyarországán a tanári pályáról-életmódról nyújt képet többek között 
Juhász Gyula Orbán lelke című 1924-ben Budapesten megjelent kisregénye. 
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alkalmazásában állt, még mindig helyettes tanárként dolgozott, óráinak száma azonban 

folyamatosan nőtt, az 1884/85-ös évben már heti 23 órát tanított. Magyar nyelvet és 

irodalmat, latin nyelvet, mennyiségtant, szépírást és tornát.  

1885-ben Galgócra távozott, ahol az Állami Polgári Fiú-és Leányiskola természettan, vegytan, 

természetrajz, földrajz és német tanára lett, ezenkívül a természettani szertár őre. Az 1888/89-

es tanév volt az utolsó, amikor még itt tanított. Az iskola értesítőjéből a „végvár” hangulata 

árad, annak minden nehézségével és bizakodó küzdelmével: „Azelőtt Galgóczon és nagy 

kiterjedésű vidékén a magyar volt az uralkodó nyelv, és most …ha magyar szót hallunk, a 

fehér holló jut eszünkbe.”69 Majd pedig ambíciózus célokat fogalmaz meg (a szerző nevének 

megadása nélkül): „Az intézet általános czélja: a magyar művelt középosztály megteremtése, 

mert ez képezi a nemzet erejének csíráját, czélja a magyar polgári elemnek jellembeni 

szellemi és anyagi állapotán javítani, czélja hazánk lakosainak azon részét, mely nem a 

tudományos pályára készül, a műveltségnek magasabb fokára emelni.” Különösen fontos 

célként határozza meg: „Magyarország nem magyarajkú vidékein a magyarosítást teljes 

erővel eszközölni s a Magyarországot körülövedző szláv tartományok nemzeti nyelveinek 

befelé áramlása által elszlávosodott, s nemzeti nyelvét teljesen elfeledett magyarok 

visszamagyarosítása,70 Magyarország bérczes határain belül egy egységes, művelt, munkás, 

…érzelemben és lélekben eggyé forrt, igazi magyar Magyarország megalkotásának nagy 

művében tevékenyen részt venni.”71 Pechány életművével bizonyította, hogy általában véve 

azonosult ezzel a céllal, és megvalósításában tevékenyen részt vett. Ez a cél (a magyar nyelvű 

államnemzeti törekvések) azonban joggal sérthette az egyes, nem magyar anyanyelvű 

nemzetiségek érzékenységét, hiszen nyelvüket és kultúrájukat érezhették veszélyeztetve. 

A Temesvári Magyar Királyi Állami Felsőbb Leányiskola Pechány tanári pályájának 

következő állomása. Az 1889/90-es és a rákövetkező tanévben tanított itt. „Dr. Pechány 

Adolf, galgóczi polgári iskolai tanár végleges minősítésben neveztetett ki iskolánkhoz rendes 

tanárrá.”72 A helyettes tanárból tehát ekkortól lesz „rendes” tanár, ez a kinevezés jelentős 

béremeléssel is együtt járt. Az itt töltött két év alatt a természettan, vegytan, számtan, 

csillagászati földrajz oktatója volt, emellett még a vegytani- és természettani szertár őre és az 

1889/90-es tanévben értekezleti jegyző.  
                                                
69 ÉRTESÍTŐ – GALGÓC, 1877. 31.  
70 „Magyarok visszamagyarosítása”: a nemzeti ideológia mítosza, ugyanezt megtaláljuk a 
szlovákoknál is. 
71 Az idézetek az iskola igazgatósága által összeállított évértékelésekből származnak a szerző 
feltüntetése nélkül. Igazgató a két tanévben Orbók Mór.  
Uo. 1878/79, 28.  
72 ÉRTESÍTŐ – TEMESVÁR, 1889. 13.  
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Milyen alapelvek és célok vezérelték ezt az iskolát? Az értesítő szerint céljuk elsősorban 

„…alkalmat nyújtani arra, hogy benne [az intézményben, megj.: ZZ] társadalmunk női tagjai 

nemük sajátlagosságai és a társadalmi jelen viszonyok által feltételezett, s élethivatásukra 

szükséges általános műveltséget szerezhessenek. Hogy ezen összhangzatos müveltségükből, 

mint alapból, majdan határozott életnézetük és szellemi önállóságuk fejlődhessék ki, s hogy 

magasabb műveltségű, a hazát szerető és minden körülmények közt jól felfogni s betölteni 

tudó nőkké váljanak.”73 

Ha megjelenik a „haza” fogalma az értesítőkben, akkor mindig egységes egészként és – 

Galgóc kivételével – a nemzetiségek és az ő nyelvük külön kiemelése nélkül.74 A magyar 

haza egységében való gondolkodás tehát már a kezdetektől végigkísérte Pechány tanári 

környezetét. Diákévei során a nyelvében, nemzetiségében és vallásában tarka környezet 

mindennapi – tudatformáló – élmény lehetett a számára, és vélhetően természetesnek is 

találta, nyilvánvalónak élte meg ezt a sokszínűséget – a magyar, mint vezető elem 

megtapasztalása mellett. Az azonosulás a magyar szellemiséggel, a nyelvi átállás a dualizmus 

évtizedeiben a nemzetiségek – kiváltképp a szlovákok – körében gyakori volt. Igaz, ezt az 

„átállást” a szlovák narratíva marginális és elítélendő jelenségként jellemzi.75 Az ún. 

„hivatalos tótok – úradní Tóti” Pechánnyal rokonítható köre közel sem volt szűk: Ján Bobula 

a Slovenské Noviny szerkesztője, Daniel Bachát evangélikus püspök, Zsilinszky Mihály 

politikus, Samuel Czambel nyelvész csupán a legismertebbek azok közül, akik szlovák 

gyökerekkel, de magyar nyelven értek el – Pesten – jelentősebb karriert.76 Ebben szerepe 

lehetett a hivatalos állami ideológia felvállalásának és céljai tevékeny pártolásának, így a 

korban a pánszláv rémmel szemben divatos állásfoglalásnak is.77 Feltételezzük, hogy több-

kevesebb mértékben az értelmiségi-tanári életpálya megkövetelte az azonosulást a hivatalos 

nemzeti ideológiákkal, ami alól Pechány sem vonhatta volna ki magát teljesen. 

                                                
73 Uo.: 42-43.  
74 Ugyanakkor az áttanulmányozott értesítők közt egyedüliként szerepel a temesvári mint olyan, amely 
német nyelven – rövidített változatban – is szól az intézményről. 
75 Gondolunk itt például Anton Bagin Ilava monográfiájára, mely konkrétan Pechányra (is) vetítve a 
kérdést, az „elnemzetietlenedést” („odnárodňovanie”) a magyar nyelvű iskolázottság, később pedig a 
többségében szintén magyar nyelvű lakókörnyezet számlájára írja. Sőt, Illavát – és a Felvidék egyes 
hasonlóan szlovák többségű kisvárosát – a szerző ebből a szempontból általában véve problémásnak 
ítéli meg, kiemelve, hogy a Ľudovít Štúr nevéhez fűződő szlovák nemzeti mozgalom ezt a várost 
éppenséggel nem érintette. Pechányt és társait (Jozef Chorényi, Michal Kmoško és mások) a 
magyarosító-elnemzetietlenítő magyar politika áldozatainak tartja. 
BAGIN, 1991. 261-262.  
76 Kniezsa István pedig a legnagyobb szlovák költőt, Pavol Országh Hviezdoslavot – kései – 
hungarusnak nevezte, Magyarhon iránti patriotizmusa és szlovákságának öntudatos vállalása miatt. 
KNIEZSA, 1991. 228.  
77 HALÁSZ, 2007. 92-94.  
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A Temesvári Leányiskola 1891/92-es értesítője már Pechány újabb áthelyezéséről számol be: 

„Dr. Pechány Adolf rendes tanár pedig az 1891. évi 28.950 sz. ministeri rendelettel a 

pozsonyi felsőbb leányiskolához helyeztetvén át.”78 Személyes jóbarátja és későbbi 

munkatársa, Dr. Podhradský György, Pechány halálát követően a róla szóló 

visszaemlékezésben az áthelyezést az ifjú tanár tehetségének „felsőbb körökben” történő 

fölfedezésével indokolta.79 

Pozsonyban csillagászati földrajzot, számtant, vegytant, fizikát tanított, a tanári szék jegyzője 

volt (1893-ig), a tanszerek őre – az 1894/95-ös tanév az utolsó, amikor még Pozsonyban 

találjuk. Az intézmény az oktatási-nevelési intézményekről általában úgy vélekedik, hogy az 

„…azon alap, melyre majd az élet építményét emeli, melynek lakója legyen az ész és a szív, 

mint a lélek egységes hitvestársai: családja pedig a vallásosság és a honszeretet.”80  

Pozsony után visszatért Trencsénbe, ahol újra a „Királyi Katholikus Főgymnasium” 

tanáraként kezdte meg az 1895/96-os tanévet, de csak az ezt követő tanév első félévéig 

tevékenykedett itt. Német nyelvet és irodalmat, mennyiségtant, planimetriát (síkmértant) és 

algebrát tanított. 

1895 októberében a gimnáziumot képviselte többedmagával a tankerület új főigazgatójának 

megválasztásakor Pozsonyban. 

Az intézmény hagyományosan nagy hangsúlyt fektetett a katolikus vallásos érzület és az 

erkölcsös lét ápolására, mindezt „… a tanári kar nemcsak szóval, hanem példával is ápolta, és 

oda hatott, hogy a tanuló ifjúság az iskolai törvényeknek [nem, megj.: ZZ] pusztán 

kényszerűségből, hanem benső meggyőződésből hódoljon, és minden körülmény közt művelt 

ifjúhoz illő viseletet tanúsítson.”81 A „hazafias” szellem ápolását szintén nem hanyagolták el. 

Az értesítő szerint például a gimnázium hazafias lelkesedéssel ülte meg az ország 1000 éves 

fennállását. Az 1895-ös ünnepségsorozaton Trencsénben többek között a következők 

hangzottak el: Vörösmarty „Szózata” és a „Hunyadi Mátyás kora”, előadásokra is sor került a 

következő címekkel: „A magyar nyelv”, „Munkács”; kuruc dalokat énekeltek, és elhangzott a 

„Rákóczi-induló” és Tolnay Lajos verse is „A székelyek Árpádnál Halics várában” címmel. 

                                                
78 ÉRTESÍTŐ – TEMESVÁR, 1889. 17.  
79 Juraj Podhradský: Dr. Adolf Pechány (1859-1942). Slovenské Noviny, 1942. június 1, 3-4.  
Juraj Podhradský vagy Podhradsky György besztercebányai születésű publicista (szül. 1889-ben, 
elhunyt 1972-ben Budapesten). Történelemmel, néprajzzal és aktuálpolitikával foglalkozó cikkeit 
magyar és szlovák nyelven írta. Az első világháború éveiben a csehszlovák emigráns kormányt bírálta, 
a Monarchia szétesését követően a revizionizmus pártfogója volt. A Felföld magyarlakta részének 
visszafoglalása után a Slovenské Noviny főszerkesztőjeként működött. 
80 ÉRTESÍTŐ – POZSONY, 1891. 1.  
81 ÉRTESÍTŐ – TRENCSÉN, 1895. 37.  
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Mindezt Pechány is megélte. Hallhatta Vlahovics Emil tanár, ünnepi szónok beszédét, aki az 

„ezer év” felelevenítése kapcsán szólt a bevonuló honfoglalók diadalmámoráról, amint 

azoknak „…levonulva a Beszkid lejtőiről szemükbe ötlik a gyönyörű síkság, jövendőbeli 

hazájuk.” Példaként hozta fel ezeréves múltunk történetét, amely szerinte kalauzul szolgálhat 

a tanulóifjúság számára: „Szent láng lobogjon kebletekben, az önzetlen szeretet lángja égjen 

tibennetek a haza …iránt. …Ne feledjétek, hogy a minket körülözönlő idegen népek tengere 

ellenében [a Szent Korona, megj.: ZZ] volt védelmezőnk, s országunk – fájdalom! – gyakran 

idegenbe óhajtozó nemzetiségeivel szemben az összekötő kapocs.”82 Az ezeréves múlt közös 

történetét Pechány is szívesen hangoztatta az elkövetkező években.  

A tanári pályán az utolsó állomáshelye Budapest, ahol az V. kerületi Állami Főreáliskolában 

tanított. Az 1896/97-ik évről szóló értesítő beszámol a „…nagyméltóságú miniszter 1896-ik 

évi 69.193 sz. alatt kelt rendeletéről”, melynek értelmében „…dr. Pechány Adolf, a trencséni 

állami főgymnasium addigi rendes tanára” – minden bizonnyal munkájának elismeréseképpen 

– a fővárosi intézmény tanárává lett kinevezve.83 A következő évi értesítő fontosnak tarja 

megemlíteni Pechány tagságát a Budapesti Újságírók Egyesületében és a Trencsénmegyei 

Természettudományi Társulatban. Magyar nyelvet és irodalmat, német nyelvet és irodalmat, 

természettant, természettani földrajzot tanított az évek folyamán egyre csökkenő óraszámban. 

Az iskolán kívüli tevékenységi köre folyamatosan bővült.  

Az 1905/06-os értesítőben az intézmény nevelési céljairól a következőket olvashatjuk: 

„…valóságos mesteri feladat a középiskolai jellemképzés. De ne kerteljünk, és valljuk meg: 

csupán ennek sikerén múlik a nemzedék igazi boldogulása, az állam virágzása, a haza jóléte. 

…Evvel fogjuk megnyerni a jövő szellemi csatáit. A többi minden: tudás, ismeret, műveltség, 

tehetség csak ez által nyer értéket és tartalmat.”84 Gyakorlatilag az 1904/05-ös az utolsó tanév, 

amelyet még végigtanít, ekkor már mindössze heti 7 órában (német nyelvet és irodalmat, 

valamint szépírást oktat). A következő évi – 1905/06-os – értesítő már hivatalos 

szabadságolását közli, december 5-vel kezdődően. Az 1906/07-es iskolai évben már csak 

németet tanít és csupán heti 3 órában. Ettől fogva zavartalanul összpontosíthatott a 

szlovákokkal kapcsolatos publicisztikára. A tanítás alóli fölmentése az 1907/08-as tanévtől 

egészen 1918-ig tartott.  

                                                
82 Uo. 4. és 13.  
83 ÉRTESÍTŐ – BUDAPEST, 1896. 1.  
84 ÉRTESÍTŐ – BUDAPEST, 1905. 10.  



 33 

Fölmentéséig a budapesti intézmény számontartotta Pechány tudományos tevékenységét, és 

arról legalább nagyvonalakban beszámolt.85 Innen is nyomonkövethető, hogy ekkor már 

számos lapban cikket, tanulmányt jelentetett meg – például a magyarországi szlovákoknak az 

állam által támogatott sajtóorgánumában, a Slovenské Noviny-ban publikált. Budapesten 

1897-től az újságot szerkesztette is, kisebb szünetekkel egészen 1939-ig.86 Vezetése alatt a 

Slovenské Noviny napilappá fejlődött, s az első világháború végéig ebben a formában jelent 

meg. Az olvasóknak a politikai értelemben egységes magyar nemzetet propagálta, mely 

nemzetnek („uhorský národ”, azaz „magyarországi nemzet”) anyanyelvére való tekintet 

nélkül tagja Magyarország minden honpolgára. Konzervatív értékrenden és hagyomány-

tiszteleten alapuló egységes magyar államot óhajtott a nemzetiségek megtartásával. A lapot 

gyakran érte vád a szlovák nemzeti mozgalom részéről, hogy a magyar politikai elit 

magyarosító és elnemzetietlenítő politikáját támogatja. Gyakran rótták fel azt is, hogy a 

mindenkori magyar kormány által anyagi támogatásban részesül. A lapot egyébként 

elsősorban a szlovák származású értelmiségnek szánták, ezért a tanítók, jegyzők és mások 

kedvezményesen, vagy ingyen juthattak hozzá – a „puha” állami propaganda részeként. 

„Budapest helye ellentmondásos a szlovákság múltjában”, állítja Ábrahám Barna. Ezt azzal 

indokolja, hogy bár lélekszámát tekintve a magyarországi városok között itt az egyik 

legjellemzőbb a szlovákok jelenléte, ennek ellenére a budapesti szlovákság nyelvileg, 

vallásilag megosztott, erősen magyarosodó közegben él, értelmisége csekély – mindez nem 

kedvezett egy erős nemzetiségi mozgalom kialakulásának.87  

Budapestre érkezését követően Pechányt a történelmi idők és a nemzetiségi aktuálpolitika 

párhuzamosan foglalkoztatta. Látómezejébe mindinkább bekerült a „pánszlávizmus réme”, e 

szorongásnak egyik „gyümölcse” például tanulmánya „A panszlavizmus múltja és jelene” 

címmel, melyet a Felső-magyarországi Nemzetőr című lapban jelentetett meg 1886-ban. 

Grünwald Bélának ajánlotta tanulmányát, az ő nyomdokain indult el benne. Szembeállította a 

szabadság és a nemzetiség értékét; szemléletében a nemzetiség és annak törekvése külön 

jogok elérésére akadályként jelent meg az egységes magyar nemzetállam megalkotása során, 

                                                
85 Viszont felmentését követően is közli a tanár lakhelyének változását. Így derül ki, hogy Budapesten 
lakott a VI. kerület Eötvös utca 19. szám alatt, a Szív utca 31-ben, a Felső-erdősor 33. alatt, az Ó-utca 
12-ben és az V. kerületben a Lipót-körút 8. szám alatt.  
Az 1911/12-es és 1914/15-ös tanévekről az értesítőkben semmiféle adat nem maradt fenn Pechányról. 
Az 1915/16-os tanévtől kezdődően ismét, mint az intézmény rendes tanára van említve, aki azonban 
kötelezettsége alól továbbra is fel van mentve, és más szolgálatra van kötelezve.  
86 1901 és 1903 között nem főszerkesztője a lapnak, az oktatásüggyel, valamint a pedagógiai 
kérdésekkel foglalkozó aláírás nélküli cikkek azonban Pechánynak tulajdoníthatók. 
87 ÁBRAHÁM, 1998. 173. 
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amit támogatott. Grünwaldtól viszont abban különbözött, hogy nem volt feltétlen híve a 

minden áron való magyarosításnak.88 

A Slovenské Noviny mellett kiterjedt publikációs tevékenységet folytatott. Írt a Vágvölgyi 

Lapba, a Felső-magyarországi Nemzetőrbe, a Pozsonyvidéki Lapokba, a Pozsonymegyei 

Közlönybe (1887-ben főmunkatárssá nevezik ki), a Nyitramegyei Közlönybe, az Érsekújvár 

és Vidékébe, és az Árvamegyei Hírlapba. Publikációi első trencséni tartózkodása óta jelentek 

meg, ahol tanári tevékenységével párhuzamosan a szlovákságról készített nemzet-

karakterológiát „Trencsén megye népe. Adatok a nép pszichológiájához” címmel.89 Három 

nyelven – magyarul, szlovákul és németül – írt.  

Ekkortájt állította össze az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben című sorozat V. 

kötetének a szlovákságot leíró-jellemző részét, amely az 1898-as kiadással az első átfogó 

magyar nyelvű munka a magyarországi szlovákokról. A kötet összeállításában kifejtett 

jelentős tevékenysége miatt többedmagával 1902 februárjában uralkodói dicséretben 

részesült.90 A Felvidékkel foglalkozó útleírásai 1888-tól jelentek meg, első ízben a Kalauz a 

Vágvölgyében címmel. A kezdetben elsősorban turista céllal tett kirándulások a szlovák nép, 

illetve a szlovákok mindennapjai, gondjai, jelleme felé terelték érdeklődését. Ezekből a 

személyes élményekből táplálkoznak leíró, tényfeltáró és a különféle – nemzetiségi és 

közgazdasági – problémákra megoldást kereső munkái (az 1890-től 1897-ig terjedő 

időszakban). Ezekben arról a népről ír, amelynek születésénél és anyanyelvénél fogva ő maga 

is a tagja, és felemelkedését óhajtja. Mindemellett továbbra sem hanyagolja azt a 

tudományterületet, amelynek művelésével elindult: az oktatás-nevelés kérdéseivel 

folyamatosan foglalkozik, könyveket ad ki. Az évek előrehaladtával viszont egyre inkább a 

nemzetiségek kérdéskörével összefüggő speciális problémákra összpontosított. Pedagógiai 

cikkeket írt a Néptanodába, a Néptanítók Lapjába és a Nemzeti Iskolába. A Nemzeti 

Népoktatás – pedagógiai havilap – szerkesztését vállalta 1893 novembere és 1894 októbere 

között Pozsonyban. Ezenfölül a földrajz és a mértan világában is jártas volt. Egy 1891-ben 

megjelent, majd 1904-ben újra nyomtatott földrajz tankönyv társszerzője volt.91 Kapcsolatba 

                                                
88 Grünwald Béla egykor Zólyom vármegye alispánjaként is működött, a magyarosítás híve volt és 
ellenfele a szlovák nemzeti mozgalomnak. Jelentős szerepe volt a három szlovák tannyelvű 
gimnázium és a Matica Slovenská megszüntetésében – pánszláv törekvésekkel, magyarellenességgel 
vádolta ezeket. Erről lásd például:  
VESZTRÓCZY, 2006.  
89 ÉRTESÍTŐ – TRENCSÉN, 1883, 1-16.  
90 A dicséretről szóló beszámoló olvasható például a Slovenské Noviny 1902/50. számában. 
91 A Mártonffy Márton tanfelügyelővel közösen írt tankönyv sorsáról a szerzőpáros és a kiadó között 
létrejött szerződés tanúskodik némiképp. A fennmaradt kézirat a kiadvány terjesztését taglalja. Az 5 
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került a szlovák népművészettel, a kézimunkákat (hímzéseket, tarisznyákat, kötényeket, 

csipkéket) gyűjtötte, leírásokat készített róluk. Sőt, pozsonyi tartózkodása idején 

többedmagával, Izabella főhercegnő támogatásával, 1894-ben kézműves egyesületet alapított 

a szlovák népművészet és háziipar támogatására, valamint alkotásainak gyűjtésére.92 

A publikálás mellett előadásokat tartott. Felolvasott például 1898-ban az Országos 

Turistaegylet közgyűlésén a Vágvölgy szépségeiről, az Országos Iparegyesületben „A 

háziipar a nemzeti ügy szolgálatában” címmel tartott előadást, a Magyar Földrajzi 

Társaságban pedig „A felsőmagyarországi tótokról” címmel. A Magyarországi Tót 

Közegyesület megbízásából összeállította az 1848/49-es szabadságharc történetét, amit 

szlovák nyelven írt meg – „Dejiny uhorského boja za slobodu r. 1848-49.” címmel.93 Az 

egyesület célja a közművelődés elősegítése a szlovákok körében, és integrálásuk – meg azért 

magyarosításuknak is – előmozdítása a magyar államban. Még tanított Budapesten – az 

1903/04-es tanévben –, amikor egy magyar-szlovák, szlovák-magyar szótár összeállításába 

kezdett (Loos József nyomán), ezt 1906-ban fejezte be. 1913-ban önálló összefoglaló művet 

adott ki a magyarországi szlovákokról „A magyarországi tótok” címmel, ami a Nemzetiségi 

Ismertető Könyvtár sorozatban jelent meg. 

1907-ben a vallásügyi- és közoktatásügyi minisztérium utasítására sorra látogatta a Felvidék 

szlovák tannyelvű iskoláit Árva-, Liptó- és Trencsén-megyében, így a szlovák iskolaügy 

kérdésének kezelésében aktívan részt vett. 1908-tól 1918-ig a miniszterelnökség 

sajtóirodájának munkatársa volt – szláv referensként dolgozott. 

Szülővárosában gazdakör alakult (Illavai Gazdakör) 1909-ben, elnökéül Pechányt választották 

meg – a szervezet létrehozásában ő is aktívan részt vett. Havonta gyűléseket tartottak, 

amelyeken szakmai előadások hangoztak el. A Gazdakör támogatta a vidék szarvasmarha-

tenyésztését, és mezőgazdasági gépek beszerzésén is fáradozott – sikerrel. 

                                                                                                                                                   
ezer példányban magyarul, 3 ezer példányban németül terjesztett tankönyv szlovák nyelvre nem lett 
lefordítva. Az elemi iskolák 4-6. osztályaiba szánták. 
A lakóhely szerepéről, világtájakról, a „magyar birodalom” tájegységeiről – kitérve azok nemzetiségi 
megoszlására – és társországairól, a „magyar tengerpartról”, a vármegye szerepéről stb. szól a könyv. 
Szót ejt az anyanyelvről is, amit úgy magyaráz, hogy „azt az első nyelvet, melyen szülőinktől beszélni 
tanulunk s melyet otthon a családi körben használunk, anmyanyelvnek mondjuk”. A magyar 
tájegységeket bemutató rész a Szózatból vett részlettel zárul, majd a többi európai országot is röviden 
vázolja. 
PECHÁNY, 1891b.  
92 A hivatalos magyar nemzetiségpolitika szolgálatában – teszi hozzá Anton Bagin –, a szerinte 
valóban szlovák, hasonló jelleggel működő egyesületek, például a Živena ellensúlyozására. 
BAGIN, 1991. 264.  
93 A megjelenés éve 1903. 
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Munkáját megbízói is értékelték, ez derül ki például abból a levelezésből, melyet Pechány 

bérezése ügyében folytatott egymás közt Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter 

és Barát királyi tanácsos a Miniszterelnöki Hivatalból. A tanácsos így méltatta Pechány 

munkásságát: „A nevezettnek a tót nemzetiség körében kifejtett hazafias és eredményes 

publicisztikai működése éppen a jelen viszonyok között nélkülözhetetlen, a Slovenské 

Novinynál való alkalmaztatása tehát fontos nemzeti érdekből továbbra is szükséges.”94 Ezért 

kérte a miniszter belenyugvását Pechány tanári működésétől való felmentésébe.  

A keresetére vonatkozó adatok is fennmaradtak, mégpedig egy Pechány által aláírt 

költségvetési nyilatkozat 1911-ből a Slovenské Noviny szerkesztőségének költségvetéséről. 

15000 koronát számolt el, ebből a szerkesztő havi jövedelme 300 korona.95 Fennmaradt még 

egy 1917-es beadvány a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium részére „Pechány Adolf 

miniszterelnökséghez beosztott állami főgimnáziumi rendes tanár magasabb személyi 

pótlékának utalványozása tárgyában.”96 Ebből megtudjuk, hogy a beadvány benyújtásának 

idején Pechány fizetése és személyi pótléka együtt 5400 Korona  volt (1911 óta a VII. fizetési 

osztályba tartozott), s kérelme 6000 koronás fizetésre vonatkozott személyi pótlékkal együtt. 

A kérelem eredményéről nem maradt fenn adat.  

 

Program és cél 
 
A szlovák nép fogékony a nyelvek iránt, vallotta Pechány, ez pedig elegendő feltétel volt a 

számára ahhoz, hogy a magyar nyelv, s vele a műveltség akadály nélkül terjeszthető legyen. 

Ezt indokolja szerinte a nép segítése, úgymond a „természeti rabságából” való felemelése, és 

a magyar műveltség terjesztése.97 Milyen eredményt várt Pechány a szlovákok körében? „Így 

fog ébredni nagyobb önérzetre, többet fog törődni önmagával, s a világ folyásával, s azon 

tudatra ébred, mit eddig még csak sejt, hogy eszménye csak magyar lehet.”98 Az iskolára kell 

ezért szerinte támaszkodni, amit a műveltebb rétegeknek kell támogatnia, ennek elérése végett 

pedig elkerülhetetlen a társadalmi viszonyok esetében: 

 Az alsó- és felsőbb társadalmi rétegek közti űr áthidalása, ez meg  
                                                
94 Azért itt kilátszik a kormányzati „lóláb”.  
MOL K 26 ME, 1909.V.286  
95 MOL K 26 ME, 1911.V.380 
96 MOL K 500 VKM, 1917.11.154932 
97 PECHÁNY, 1883. 15. 
98 Uo.: 16. Az eszményről írja másutt, pár évvel később, hogy „valamely társadalom műveltségi foka 
annál nagyobb, minél magasabb erkölcsi eszménye”. 
PECHÁNY, 1890. 5. 
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 a felsőbb rétegek szemléletváltásával érendő el, azaz a köznépben ne csak „parasztot”, 

vagyis munkaerőt lássanak, hanem „embertársat és honpolgárt”. 

Úgy gondolta, elsődleges feladat megtartani a szlovákokat a magyar államon belül, jó 

értelemben felfogott érdeke és hazafias kötelessége ez minden polgárnak. Elkerülhetetlen 

ezért, vallotta Pechány, hogy  gazdasági és kulturális téren mindazt meg kell tenni e nép 

javára, ami számára szükséges. Így „…a kultúra jegyében megindult és anyagi kérdésekkel 

operáló nemzetiségi agitáció elveszti élét és minden jelentőségét.”99 

 

Hungarus-modell? 
 

 „Legyünk bár fajilag vegyes – maradjon a tót 

tótnak, a német németnek – de nemzetileg egy nép, akkor 

van jövőnk; de egy kapocs, mely bennünket összeköt, 

egyesít, és erőssé tesz – a haza közös nyelve.” 

Lelkes (Pechány?) Adolf 100  

 

A „hungarus-tudat” mint eszmerendszer kialakulásának történetét többek között Csáky Móric 

kutatta, alapvetőleg az ő munkájára hagyatkozva összefoglaljuk a nemzet fogalmának 

alakulását a nemesitől a hungarus értelmezésig.101 

A XVIII. századig Magyarországon két elképzelés volt érvényben a nemzet fogalmáról, ezek 

a középkorig nyúlnak vissza.  

 A nemzet mint nemesi fogalom 

Ez a felfogás a jogtudomány területén alakult ki. Werbőczy Tripartituma 

(szokásjoggyűjtemény 1514-ből) szerint a nemzethez csak az ország szabad rendjei tartoztak, 

tehát a klérus, a mágnások, a nemesség és a szabad királyi városok polgárai. Az ország 

lakosságának nagyobbik része, vagyis azok, akik nem rendelkeztek az alkotmány által 

biztosított szabadságjogokkal, a „plebshez”, vagyis a jobbágysághoz tartoztak, és nem voltak 

részei a nemzetnek. Ők politikai értelemben nem voltak szabadok. Ekkor a politikai és 

                                                
99 PECHÁNY, 1913a.  251.  
100 In: Felső-magyarországi Nemzetőr, 1890/19. 
Feltételezhető, hogy a Lelkes név valójában Pechányt takar. Erre utal az, hogy az idézett lapba 
Pechány sűrűn jelentette meg cikkeit hasonló témában, viszont a Lelkes névvel sem korábban, sem 
később nem találkozik az olvasó. Az idézet azonban mindenképp tükrözi Pechány véleményét a 
magyarországi nemzetek együttélését illetően. 
101 CSÁKY, 1980.  
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gazdasági szabadság ugyanazon szabadságfogalom egymást kiegészítő két oldala, ezek 

előfeltételei voltak a nemzethez tartozásnak.  

 A nemzet mint politikai fogalom  

Ennek a nemzetfelfogásnak a kialakulása a polgársághoz köthető, eszerint a nemzethez 

tartozik az ország összes lakója, különösen azok, akik az ország területén születtek. Ez a 

felfogás a vérrokonság („cognatio”) elképzelésén, másrészt a történelmi-földrajzi feltételektől 

függő összetartozás érzésén alapul.102 A nemzet eme felfogása már a késő középkori 

egyetemeken megjelenő „Natio Hungarica” fogalomban is kifejezésre jutott. A XVII-XVIII. 

század folyamán a közös haza tudata fontos kritériuma lett a kora-polgári nemzetfogalomnak.  

Mindkét nemzetfelfogás a XIX. század elejéig tartotta magát, és ezekből alakult ki a polgári 

nemzetfogalom. 

 A nemesi nemzetfogalom alakulása 

A XVIII. században a társadalom rendi szerkezete egyre kérdésesebbé vált. A felvilágosodás 

hatására felmerült az általános szabadság és egyenlőség követelése, ezek gazdasági és 

politikai feltételeinek a megteremtése. Ebből az is következett, hogy a nemzet fogalmát már 

nem lehetett kizárólag nemesi-jogi kritériumok alapján definiálni. A szabadság politikai 

értelemben és az egyén szintjén már nem merülhetett ki a nemesi szabadság fogalmában. Az 

egyenlőség elvének érvényesülése megkívánta a „plebs” bevonását a nemesi politikai nemzet 

fogalmába. A XVIII. században végbemenő demokratizálódási folyamat eredményeként már 

szélesebb társadalmi rétegek jelentek meg az állami vezetésben is, és az adminisztráció 

gépezete racionalizálódott. 1777-től a Ratio Educationis általános tankötelezettséget írt elő, 

bár ez ekkor még csak elméletben érvényesült. Viszont ekkor jelent meg először a nyelv 

ápolásának fontossága: a nyelv az, aminek segítségével közvetíteni lehet a népnek a tudást.  

Az 1790/91-es országgyűlésen fölmerült a magyar mint államnyelv („lingua nationalis”) 

bevezetésének a kérdése. Ez akkor elsősorban az országgyűlés nyelvét jelentette. Az egész 

lakosság számára a magyar legyen a meghatározó, ne a Habsburgok által támogatott német 

nyelv.  

 A nyelvi-nemzeti mozgalom kibontakozása 

Három tényező játszott fontos szerepet: a magyar nyelvújítás (fellendült a magyar 

szépirodalom); Herder nép- és nemzetfelfogásának hatása, ami szerint a nyelv a nép, illetve a 

nemzet lényeges meghatározóinak egyike; és a köznemesség szerepe.  

                                                
102 A kognáció a tetszőleges férfi és nőági közös ős oldaláról vizsgált leszármazási vonalat, vérrokon-
ságot jelentő genealógiai fogalom.  
Forrás helye: http://hu.wikipedia.org/wiki/Kognáció 
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A köznemesség egyre több tagja foglalt el kulcspozíciót a vármegyékben. II. József 

nyelvrendelete  (a német mint hivatalos nyelv elrendelése) őket érintette a leginkább, mert 

többnyire latinul és magyarul tudtak. Nemesi jogaik és pozícióik védelmét összekapcsolták 

ezért a magyar nyelv védelmével. Vagyis legyen a magyar nyelv a hivatalos nyelv. Ekkortól 

vette kezdetét a nyelv ideologizálása és átpolitizálása.  

A nemzeti nyelv ideológiája értelmében a magyar állam polgára csak az lehet, aki magyar 

nyelvűnek vallja magát. A magyar nyelv ápolása és terjesztése nemzeti feladatként került az 

előtérbe. Így vált a magyar nyelv ügye a modern magyar állam felépítésének lényeges 

alkotóelemévé. Nem szabad azonban megfeledkezni arról sem, hogy a nem magyar 

anyanyelvű polgárok – a lakosságnak több mint a fele – a magyar nyelv jogainak 

érvényesítése során másodrangúnak érezhették magukat az államban.  

 Két irányzat alakult ki a XIX. században a nemzetfelfogás tekintetében: 

1. Az egyik az ún. „hungarus” csoport, ők a tulajdonképpeni „hungarus-koncepció” 

képviselői. A felvilágosodás vívmányaira és a humánumra hivatkoztak, és bár esetenként 

nem beszéltek, és nem is írtak magyarul, mégis magyarnak vallották magukat. E szemlélet 

szerint magyarnak számított mindenki, aki Magyarországon élt. A koncepció képviselőire 

jellemző az is, hogy támogatták a magyar nyelv államnyelvvé tételét. Sürgették a szociális 

és gazdasági reformokat, melyeket előnyben részesítettek a nyelv ügyével szemben. Arra 

hivatkoztak felfogásmódjuk érvényesítése során, hogy elképzelésük jobban megfelel a 

soknemzetiségű Magyarország realitásának. A politikai tömörüléseket tekintve inkább a 

konzervatívokhoz csatlakoztak.  

2. A „nyelvükben magyarok” csoportja („nyelvi nacionalisták”) a másik irányzat. A magyar 

nemzetet azok képviselik – állították – akik anyanyelvi beszélők és magukat magyarnak 

vallják. Úgy gondolták, hogy a magyar nyelv kérdésének megoldása minden egyéb 

problémára gyógyír: a magyar nyelvű iskolázás a gazdasági és szociális nehézségekre is 

kedvező hatással lesz majd. Ezért elsődleges fontosságúnak tartották a magyar nyelv 

államnyelvvé tételét. Szemük előtt az egynyelvű egységállam ábrándja lebegett, és 

elhanyagolták a valódi problémák feltárását és kezelését. Képviselőik elsősorban a 

progresszív politikai irányzathoz tartoztak.  

Csaplovics János megkülönbözteti a magyarokat a hungarusoktól. Utóbbi alatt az 

országban élő valamennyi honpolgárt értette, akik „mindannyian magyarok (Ungarn), 

mivel Magyarországon laknak”. A magyarok (Magyaren) „csak azok, akik a fő-nemzetet 

(Haupt-Nation) alkotják, akik magukat magyaroknak nevezik”. Guzmics Izidor a magyar 

nyelvtudást hangsúlyozta a magyarrá válás feltételeként: „A Magyarországban lakó tót, 



 40 

német, horvát, bár Szt. Istvánig vigye is magyarországi indigenátusságát, magyar nem 

lesz, míg a magyar nyelvet fel nem veszi; magyaországi ugyan, de nem magyar 

nemzetbeli.”103 

„A pedagógus Samuel Bredeczky 1809-ben hangoztatta, hogy a magyaroknak két alternatíva 

közül kell választani: a patriotizmus (az a szent tűz, amely a nemes és jó állampolgárt nemes 

cselekedetekre ösztönzi) és a nacionalizmus között, amely alattomosan izzó parázs és amely 

láthatatlanul szenesíti el az épületet, előkészítve annak beomlását.”104 Bredeczky szerint a 

hungarusok az igaz hazafik, mivel ők előnyben részesítik a szociális és gazdasági reformokat. 

Ők a nemzet meghatározásakor nem a nyelvet veszik alapul, mert ezáltal a magyar állam 

polgárainak jelentős részét a nemzetből ki kell rekeszteni.  

Ha a magyarországi nemzet – „uhorský národ” jelentésének alakulását figyeljük, nem 

kerülhetjük meg az 1848-ban megjelent szlovák-magyar szótárt Jancsovics István 

szerkesztésében. Ez Magyarhon „bármi ajkú lakosairól” szól, akik hazafivá csak az által 

válnak, hogy elsajátítják a magyar nyelvet – úgymond erkölcsi kötelességből. A 

soknemzetiségű Amerikai Egyesült Államokat hozta fel példaként, és a magyar mint 

diplomáciai nyelv elsőbbsége mellett érvelt. Magyarországot, írja, amely „a soknyelvű 

országok egyike”, illetve „nemzetünket egy év ’s nap alatt magyarrá tenni” kéne.105  

Ha valamely családnak nem a magyar az anyanyelve, akkor annak elsajátítására buzdított. Ezt 

azzal indokolta, hogy az országnak minél több nyelvét sajátítja el valaki, annál könnyebben 

boldogul. 

Csáky szerint a két irányzat politikai rivalizálásából a nyelvi nacionalisták kerültek ki 

győztesen, és ők voltak azok, akik évtizedekre maghatározták Magyarország politikáját a 

XIX. század második felétől kezdődően, bár a nyelvi nacionalizmusnak volt szerinte valós 

alternatívája is. 

Vajon Pechány a „hungarus-tudat” kései képviselője, vagy a magyarosító politika 

kiszolgálója?  

Dr. Bernolák Ferenc néhai miniszter és a Magyarországi Szlovákok Művelődési 

Egyesületének egykori elnöke búcsúbeszédében így köszönt el Pechánytól sírja fölött: 

„Munkássága során erősítette a tudat, amely szerint Európának ebben a szegletében a 

történelmi tények alapján csak egy egységes és erős magyar állam képes teljesíteni hivatását: 

a keresztény civilizáció és a nyugati műveltség megmentését a Kelet nyomásával szemben. 
                                                
103 A forrásokat közli Soós István: Értelmiségi minták és a Hungarus-tudat című tanulmányban.  
SOÓS, 2007. 18.   
104 CSÁKY, 1980. 84.  
105 JANCSOVICS, 1848. 7.  
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Lelkes híve volt annak a gentis Hungariae-nak, amely hosszú évszázadokon át annak az 

ősrégi magyar alkotmánynak védelme alatt képződött, amely azonos mércével mért az ország 

összes lakója esetében, bármely nyelven beszéltek is azok.”106 

Bár 1918 után már egyre nyilvánvalóbban pártfogolta a nyelvi magyarosítás állami eszközeit, 

az államfordulat előtt sem csak azt kereste, ami a szlovák népet a magyarral összeköthette, 

hanem a szlovákok önálló nemzetként való létezését is megkérdőjelezte. 1883-ban így 

jellemezte a szlovákokat: „Népünk sajátságai nem mutatnak tiszta szláv elemre, az a régi 

szlovákoknak, cseh, morva, lengyel és német bevándorlottak és a IV. Bélától a Vág folyó 

hosszában letelepített ’vágmelléki székelyeknek’ nevezett magyarok vegyüléke.”107 Ebből 

kiindulva értelmezhető Pechány véleménye azzal kapcsolatban, hogy egy „nem tisztán szláv” 

szlovákság eggyé forrva az antropológiailag szintén sokszínű magyar nemzettel politikailag 

egységes nemzetet képezzen. A magyar nemzet és a nemzetiségek közös hazájában 

gondolkodott, magáévá téve az Eötvös féle nemzetiségi törvény koncepcióját, amit Galgóci 

tanári működése idején így határozott meg: „A magyarországi nemzetiségek egy osztatlan 

’magyar’ nemzetet képeznek, valamint egy közös ’magyar’ hazájuk is van.”108 S mi az, ami 

összekovácsolja az állam soknemzetiségű tagjait? Érzelmi alapú választ nyújt: "Titkos, 

ösztönös érzés, elválaszthatatlan és varázslatos erővel köti össze az állam polgárainak millióit 

egy nagy családba, egy nemzetbe.”109 Pechány igazolni szerette volna azt is, hogy az egyes 

magyarországi nemzetiségek egy politikailag egységes közösség részeit alkotják. A galgóci 

ferences kolostor könyvtárában talált, a trencséni jezsuitáknak tulajdonított, 1728-ban Puhón 

nyomtatott névtelen forrásra hivatkozott. Az irat Trencsén várának rövid leírása után a 

magyarok és szlávok eredetére tér ki, a felvázolt elméletet vélhetően Pechány is 

elfogadhatónak tartotta. A forrás azt állítja, hogy a magyarországi szlávok (akiket mint 

törzseket jellemez, és csak a magyarokkal együtt beszél nemzetről) mindig egyenjogúak 

voltak a magyarokkal a honfoglalást követően. Pechány idéz a műből: „Azt mondom, hogy a 

magyarországi szlávok a magyarokkal egy nemzetet képeznek. Mert ha a Sabinek, Vejiek, 

miután Romulussal és nemzetével szövetkeztek, közös lakóhelyet választottak, a jogokban és 

földekben egyaránt osztoztak; ugyanazt a ’római’ nevet használták: ki tagadhatja meg 

szlávjainktól a magyar nevet, kik sokkal szorosabban vannak kötve a magyarhoz.” A névtelen 

szerző Germanicusra hivatkozva megállapítja, hogy a nemzet azoknak a népeknek az egysége, 

akik egy helyen születtek, s éppenséggel a magyar és a szláv is a Kárpát-medencében „egy ég 
                                                
106 Juraj Podhradský: Dr. Adolf Pechány (1859-1942). Slov. Noviny, 1942. június 1, 5. 
107 PECHÁNY, 1883. 10.  
108 PECHÁNY, 1886b. 156.  
109 PECHÁNY, 1903. 1. 
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alatt születik”.110 Az ókori Rómát állítja példaként az olvasó elé: „Ha a görögöt, a perzsát, az 

örményt, az arabot a Rómában való letelepedés rómaivá tette, mennyivel inkább teszi 

magyarrá a szlávot a Magyarországban való születés?” Mivel magyarázza Pechány a magyar, 

mint gyűjtőnév és politikai fogalom alkalmazását a magyar állam különböző nyelveket 

beszélő nemzetiségei számára? Pechány bizonyára azonosult a következő megállapítással is, 

melyet szintén a forrásból idéz: „Miután valamennyiüknek közös hazája van, kell, hogy egy 

néven neveztessenek…”, mivel pedig „…a magyarországi szlávok itt születtek, fejreesett 

ember az, aki eme szlávoktól a magyar nemzet nevet megvonja.” Az egységre törekvés teszi 

indokolttá az egységes népnév használatát, ez azért is tehető könnyen, mert a felvidéki 

szlávok – a forrás szerint – korántsem egységesek, nyelvükre és eredetükre nézve sem. A 

forrás tagadja, hogy a Felföld szláv származású népe Svätopluk utóda lenne. Az indoklás 

szerint: „Ha ugyanis Szvatopluk népe Bonfinius és Thurocius szerint Arnulf császártól 

kipusztittatott, honnan hagyhattak maguk után ily sokaságot az ivadékoknak?”111 A Felvidék 

nyugati területeinek a forrás szerint cseh elemekkel (Nagyszombat környéke) beszélő vagy 

morva elemekkel (Szakolca) társalgó szláv lakója eredetére nézve nem lehet azonos például a 

keleti rész ruténül (Eperjes) beszélő szláv lakóival. Pechány szerint a Felföld lakóinak 

nemzeti hovatartozását tovább tarkítja és az egységes eredet megállapítását tovább nehezíti a 

török hódoltság korában történt betelepedés, amikor idegen családok telepedtek le a térségben 

(Pechány az Osztrosichokat, Jakussichokat és a Petrócziékat említi példaként). A Vágvölgy 

népéről írt tanulmányában szlovákul beszélő, nem egységes, s inkább csak nyelvében szláv 

törzsről beszél, igyekezve a felföldi szlovákokat földrajzilag is elhatárolni a szláv 

testvérnépek szállásterületeitől. Eredetüket antropológiai szempontból így összegzi: „A tótul 

beszélő, tehát nyelvre nézve a szláv törzshöz tartozó vágvölgyi nép antropológiai 

szempontból nagyon különbözik a szomszédos morváktól, s egészben véve nem fejez ki 

egységes típust, melyet szlávnak lehetne elnevezni.” Indoklása a nem tisztán szláv eredetre 

vonatkozóan például a következő: „A szlávokat jellemző kurtafejűség is csak a nép egy 

részénél tapasztalható.” Azontúl a férfiak sem nem jellemzően középtermetűek, sem nem 

alacsonyak, a nőknél sem határolható be jellemző termet. Nyelvjárásaik, szokásaik falvanként 

változnak, sőt, „a szem színe, a homlok és az orr alakja épp oly kevéssé fejezi ki az egységes 

típust”.112  

                                                
110 A római hagyomány két Germanicus nevű személyt ismer. Apát és fiát. Nero Claudius Drusus 
Germanicus - Livia Drusilla Augusta és Tiberius Claudius Nero fia, és Germanicus Iulius Caesar - 
Drusus Germanicus és Antonia Minor fia. Az apa germán hódításaiért kapta a nevet elismerésül. 
111 Apologia pro inclyto Comitatu Trenchiniensis. Felső-magyarországi Nemzetőr, 1886/4. 
112 PECHÁNY, 1897. 1-2. 
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Másfél évtized múlva véleményét a Felföld lakóinak nemzeti hovatartozása, érzülete és 

nyelve tekintetében így summázta: „A Felvidék, ha nyelvre nézve nem is, de érzelemre nézve 

magyar volt évszázadokon át, s a magyar haza szeretete éppúgy lelkesítette a szíveket, mint a 

tősgyökeres magyarság lakta vidéken.”113 

 

Nemzetkarakter: a szlovákok 
 
Szeretnénk bemutatni, Pechány hogyan jellemezte a szlovákokat. Nézete szerint a különböző 

embertípusok különböző fejlettséget mutatnak, művelődésükben (annak irányában, fokában), 

hajlamaikban és vágyaikban különböznek. A különbségek okai: 

 A természeti viszonyok: éghajlat, talaj, ország fekvése stb. 

 Az életmód (amelyet befolyásol az előző). 

 A nép „eredeti” gondolkodása, azaz „természetes philosophiája”.114 

 A szomszéd népek. 

 A vallás. 

A szlovák nép jellemzése során miért Trencsén megye népén keresztül kívánta őket 

bemutatni? Kézenfekvő a válasz, hogy származása miatt, ő azonban ezt még kiegészítette: 

„…mert ennél [a köznépnél, megj.: ZZ] a szellemi tevékenység eredetisége észlelhető, 

ellentétben a müveltebb osztálylyal, melynél a müvelődés nagyobb foka többé- kevésbé más 

irányt adott a szellem működésének.” Illetve: A nemességről, az értelmi osztályról nem 

szólunk, mert az majd mindenütt egyforma; a néptömegekről szólunk, mely eredetiségét 

megtartotta.” A Trencsén megye népe. Adatok a nép pszichológiájához című tanulmányában 

nem emelte ki az általa jellemzett közösség nemzetiségét: csupán „népünket” említ.115 

A szlovák nép bemutatásának szándékát másutt így indokolta: „A nép reális életének 

megfigyelése hálás feladat mindenkire nézve, aki a nép közt él. Szokásai, eszmejárása, 

mondásai és közmondásai gazdag tanulmányt nyújtanak, mely egyúttal érdekes is; a nép 

életének helyes megfigyelése alapján elfogulatlanul ítélhetünk a nép és a társadalom felett.”116 

Pechány tárgyilagos leírásra és a tények feltárására törekedett, és igyekezett átfogó képet 

                                                
113 PECHÁNY, 1913a. 205.   
114 PECHÁNY, 1883. 4. 
115 Talán merthogy szlovákok mind. Későbbi munkáiban már kiemeli az általa tárgyalt nép 
hovatartozását (lásd például A tót köznép mint iparos című cikket a Felső-magyarországi Nemzetőrben 
1887-ből, 11. szám). 
116 A Vágvölgy népéről. Pozsonymegyei Közlöny. 1887.  I. évfolyam, 28. szám  
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nyújtani a szlovák népről, annak egyes táji csoportjairól. Rokonszenvvel és együttérzéssel 

fordult a szlovákok felé, írásai mély együttérzésről is tanúskodnak. 

 

Környezet  
 
Trencsén megye népe szüntelenül küzd a természeti viszonyokkal. Ebben Pechány jellem- és 

szemléletformáló küzdelmet látott. 

A szántóföld nehezen művelhető, nem terem gazdagon, következésképpen a megye 

lakosainak táplálására a helyben megtermett gabona nem elegendő. Szakadatlan munkával 

próbálják ezért ellensúlyozni a várható rossz termést: „munkára van utalva a család minden 

tagja, s dolgozik is mindenki, kezdve az 5-6 éves gyermektől, egészen az élet küzdelmében 

megtört öregekig.” A sajátos természeti viszonyok „alkalmassá tették népünket a gépszerű 

munkára, amelynek semmi nemétől nem irtózik”. 117 

 

Vallás 
 

A szlovák nép körében jellemző az Úrba, mint „atyába” helyezett bizalom és az iránta való 

teljes odaadás. Mindent Isten akaratától tesznek függővé, ezért sokat imádkoznak, 

fohászkodnak hozzá. Harangszóra a munkát befejezik, illetve szüneteltetik, s imába kezdenek. 

Térdelve naponta többször mondanak imát. Mindent, amit tesznek, felajánlják az Úrnak. A 

szlovákok közt a katolikusok mellett nagy számban vannak evangélikusok is. Egyházi 

elöljáróikat nagyra becsülik és tisztelik, az ő befolyásuk ennél fogva is a nagy nép körében. A 

szlovákok vallásos életét, hit és hiedelemvilágát különféle babonák és előítéletek 

befolyásolják. 

Például:  

 Hosszabb kocsiút előtt a lovak elé vizet öntenek a veszély elkerülése végett. 

 A fiúgyermek első nadrágját édesanyja egy ültében kell, hogy megvarrja, különben a fiút 

elutasítják, ha kérőbe megy. 

 Húsvét szombatján a falusi lányok a patakhoz futnak megmosakodni, hogy egész évben 

szépek maradjanak. 

 A halottakat és a szellemeket tisztelik, szerintük ugyanis ők az élők sorsával törődnek. 

Gyakori a szellemidézés és a kísértetekben való hit is. 

 
                                                
117 PECHÁNY, 1883. 5.  
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Családi élet és foglalkozás 
 
A családszervezetre a patriarchális típus a jellemző. Három-négy család gyakran egy házban 

lakik, közös háztartással. A fiatalok tisztelik az időseket, a családban ők jelentik az összetartó 

erőt. Az idősek halálával lazulnak a rokoni kötelékek, ennek gyakran a különválás, a háztól 

való távozás az eredménye.  

Az idősek szavának súlya van a párválasztásnál, a fiatalok ritkán kerülnek egymáshoz 

szerelemből, az anyagiaknak (a menyasszony hozománya például) van meghatározó szerepük. 

 A férfi feleségével szemben gyakran kíméletlen, hasonló módon szigorúan bánik 

gyermekeivel is. A családban az ő szava feltétel nélküli parancs. 

 A nő a háztartást vezeti, férje távollétében gazdálkodik. 

 Már a kisebb gyerekek is kiveszik részüket a munkából, ludakat őriznek, a nagyobbak 

marhát legeltetnek vagy a mezőn segítik a felnőtteket. Ezért március végétől ritkán járnak 

iskolába. 

A szlovákok fő foglalkozása a földművelés és az állattenyésztés, azonban az a csekély föld, 

amivel egy-egy család rendelkezik, többnyire nem nyújt annyit, amennyi a megélhetéshez 

szükséges, ezért a nép más foglalkozás után néz. „A tót népet lakóhelye viszonyai tették 

iparossá.”118 Pechány szerint így fejlődött ki a szlovák nép körében a háziipar, amely kevés 

helyen volt olyan sokoldalúan képviselve, mint éppen a Felföldön, „…s szorosabban 

vizsgálva a foglalkozásokat, el kell ismernünk, hogy ha e nép nem is túl tanulékony, de 

szorgalmas, sőt ügyes is. Munkálkodása közben pontosan ragaszkodik az utasításhoz; sokba 

nem igen fog s nem szereti, ha foglalkozásától elvonva, másra tereljük figyelmét.”119 

Pechány kiemelte az egyes szakmák családonkénti és falvankénti szerveződését. Egyes falvak 

például zsindelyezéssel foglalkoznak, mások meg pléhkészítéssel és így tovább. A megye 

népére jellemző foglalkozások: zsindelykészítés, favágás, pléhkészítés; vannak még drótosok, 

tímárok, kosárfonók, gyümölcskereskedők, tutajosok, földművesek stb.  

„Széles Magyarországon, de még külföldön is ismert alak: a házaló tót, ki keze munkájával 

elég ügyesen gyártott iparcikkeit viszi a piacra.” Ezekkel járja be a távoli vidékeket, abból a 

célból, hogy „…kielégítve napról-napra csekély keresményével még csekélyebb igényeit, 

tengődik, hogy otthon hagyott családjának a legszükségesebbet megszerezhesse.”  

Az eladásra szánt iparcikkeken kívül saját használatára, otthoni szükségleteire is készít 

tárgyakat. Viszont „Ezekről csak a gondos megfigyelő szerezhet tudomást.” Néprajzi 

                                                
118 PECHÁNY, 1897. 3. 
119 PECHÁNY, 1883. 5-7.  
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érdeklődése és együttérzése, továbbá a tájékoztatás vágya ösztönzi Pechányt a gondos 

megfigyelésre. Így gondolkodik erről: „A vizsgáló, ki felvidéki népünket jóakaratú figyelmére 

méltatja, ki látja, mennyire küzd e nép az anyagi szükséglettel, ki tanúja volt a létért való 

nehéz küzdelemnek, és ki a nép természeti hajlamait, szorgalmát, sőt bizonyos fokú 

ügyességét a házi ipar terén felfedezte, önkénytelenül azt kérdi, nem lehetne-e a nép eme 

természeti adományát célszerűen fejleszteni, iparát és vele jólétét is emelni?” 

Egyenként jellemzi Pechány a főbb iparos szakmákat. 

„A tót nép legismertebb alakja: a Drótos.” Iparát nem vagy csak alig méltatják figyelemre, 

azért, mert nem ismerik – állítja Pechány. Általában az emberek a drótosban csak azt az 

embert látják, aki kizárólag a cserépedények megdrótozásával foglalkozik. Holott nem ritkán 

tehetséges ember a drótos: „De szemét szúrja a bádogosnak, ha látja a drótoslegényt valahol 

az útszélén a pléhtárgyak gyártásában buzgólkodva, és ha észreveszi, hogy az igénytelen 

külsejű és minden tekintetben szerény emberke olcsóbb, sőt gyakran jobb munkájával 

versenyezni kezd a műhelyben kitanult bádogossal.” Rosszul ismerik szerinte a drótost azok, 

akik úgy tartják, hogy ő kizárólag régi és sérült edények összedrótozásával foglalkozik: 

„Házalás közben az iparcikkek egész raktárát hordja magával, kezdve az egyszerű egérfogótól 

feljebb a legfinomabb drótmunkáig: a sárgadrótból font díszes kosarakig, melyek gyakran 

helyet foglalhatnának bármely megfelelő nagyobb üzletben is.”120  

Munkabeosztását tekintve a drótos többnyire akkor dolgozik, mikor úton van; otthon családja 

körében – ahova munkája miatt szinte csak vendégként látogat – pihenni szeret, és ilyenkor 

feléli a keresett pénzt.  

A zsindelykészítő otthon vagy az otthonához közeli erdőben faragja a zsindelyt, amely a 

házfedél készítéséhez szükséges, és a ledöntött fenyő fájából készítik. Kezdetleges 

szerszámok birtokában kis hatásfokkal dolgozik, ezért keresete is csekély. Napszámosként 

robotol és „…többnyire csak másnak hajt hasznot munkájával, melynél különben szorgalmat 

és ügyességet és még több gyakorlottságot tanúsít.” 

Önállóan űzi iparát a tutajos, aki a kisebb folyókon (Dunajec, Poprád stb.) ugyanúgy 

tutajozik, mint a nagyobbakon (Vág) – tutajon a víz folyásával megegyező irányban árut 

szállít, így próbál megélni. 

Egyesek kifejezetten faárukészítéssel foglalkoznak, amit piacokon értékesítenek. Kádakat, 

kanalakat, hordócsapokat, szerszámokat, szalmával befont székeket, sétabotokat és 

játékszereket (kifaragott pásztortanya például) állítanak elő fából. Milyen eredménnyel 
                                                
120 PECHÁNY, 1883. 5-7.  
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dolgoznak a mesterek? „A tót köznép eme iparcikkei nem vallanak ugyan mesteri kézre, 

kidolgozásuk gyakran elég durva, de a munka lelkiismeretes, és a nép természetes esze mellett 

bizonyít.” Pechány a faragások dicsérete mellett rákérdez arra is, hogy: „…nem lehetne-e az 

idegen gyártmányt hazaival fölváltani?” Hiszen ez a hazai iparnak kedvezne; az előállított 

termékek pedig eladhatók lehetnének itthon is. Az értékesítés a mesteremberek részéről nem 

mindig szempont: „Alig van azonban sejtelme, hogy e faragványokat értékesíteni is lehet, 

többnyire szórakozásból farag, vagy ha kedveskedni akar valakinek, gyártmányai után nem 

igen kérdez senki.”  

A földművesek őszi-téli foglalkozása a kosárfonás, gyékényfonás és seprűkészítés. 

Értékesítik a juhtúrót, aminek egyik fajtája, a liptói brindza nagyon keresett volt a korban. 

Kevésbé volt ismert, mégis készítették és értékesítették a préselt és sárgára füstölt túrót, 

melyet a szlovák nép „sušenica” szóval jelöl. Ritkán lehetett találkozni a városok piacain a 

„parenicának” nevezett füstölt túróból font korbácsokkal, ennek készítésével leginkább a 

Zsolna környéki asszonyok foglalkoztak.  

A juhtenyésztésnek mint a szlovákokra jellemző további foglalkozásnak a hanyatlásáról 

számolt be Pechány. Úgy látta, hogy ezzel számos helyen már fölhagytak. Ezt előnytelennek 

tartotta a juh tejéből készített termékek piaca szempontjából, mivel kevesebb juh kevesebb 

tejet ad. „Pedig a felvidéki túró minőség tekintetében legalábbis olyan, hogy hasonló 

cikkekkel versenyezhet.”121   

A falusiak otthon készítették el a saját ruha varrásához szükséges ruhaanyagot. „Minden 

jóravaló gazdasszony lent vagy kendert termeszt, melynek fonásával mulat a hosszú téli 

estéken.” Sok házban egyszerűen felszerelt szövőszékek voltak felállítva a szükséges vászon 

előállítására. Juhgyapjúból a téli ruhára való fehér vagy a fekete durva posztót állították elő. 

Font gyapjúból készítették a papucsot, amelyet először úgy kötöttek mint a harisnyát, aztán 

vastag, egymásra fektetett és többszörösen erős madzaggal átvert posztóval megtalpalták. Az 

így készült lábbelit elsősorban a nők használták, a férfiak pedig a gyapjúposztóból varrt 

papucsot hordták szívesebben.  

„…A tót pórasszony nemcsak a kötéshez, a fonáshoz és a szövéshez ért, hanem ügyesen 

kezeli a varrótűt is, midőn fehérneműjét vagy övét hímzi.” A hímzett széles szalagok, amiket 

az asszonyok övként használtak, alkalmasak voltak a függönyök és a szövetek díszítésére, 

ezért néha megrendelőkre is találtak.  
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A szlovák ember ritkán tanult mesterséget, általában apja hivatását követte, de ha mégis, olyat 

választott, amely nagyobb testi erőt igényelt – kőműves vagy kovácsmesterséget. 

Pechány megállapítja, hogy a kedvezőnek látszó viszonyok ellenére, a szlovák köznép 

nehezen boldogul, anyagi helyzete romlik. Képtelen magán segíteni, mert „…hiányzik nála a 

kellő önállóság, mert nem képes értelemmel dolgozni, számítással iparát fejleszteni, és ez által 

versenyezni.” Annak ellenére állítja ezt, hogy nem vitatja, a szlovák nép rátermett, és 

„természetes ésszel van megáldva”.  

A szlovákok sorsának javítását kívánta: „…helyes vezetés és őszinte jóakaratból folyó 

támogatás azok részéről, a kik erre elég erővel és alkalommal rendelkeznek.” 

 

Néplélek 
 
Pozitív vonásuk közt említi Pechány szorgalmukat és ügyességüket. Nem tekintett el azonban 

a hibáktól sem, felrótta például a szélsőségekre való hajlamot: „Szórakozása közben nem 

egyszer prédálja a megtakarított garasokat…”. Ezt szerinte annak ellenére tették, hogy 

pénzüket nehéz munkával keresték, és külföldön szerzett jóhírükre – miszerint takarékos és 

becsületes emberek – sokan rácáfoltak. Némelyiküknél a lakmározás-mulatozás addig tartott, 

míg megtakarított pénzüket el nem szórták. 

Az alkoholról mint a nép ellenségéről így írt: „A pálinkaivás rákfenéje igen pusztít népünk 

között, …[amely, megj.: ZZ] napról-napra süllyed és korcsosul.”122 Másutt: „A pálinka 

azonban ritkán hiányzik, sőt sokszor a főtt ételt pótolja.”123 Az alkoholfogyasztás hatással van 

a nép lelkületére és szellemére is, az italozás ára, hogy: „…a keletkezett érzéki rabsággal, 

mely gyakran az emberben az aesthetikau és etikai érzéket megöli, nem gyéren találkozunk.” 

Súlyos tévedésnek tartotta Pechány azt a közhiedelmet, amely szerint a pálinka növeli az erőt, 

sőt a gyermeket is hozzásegíti erőre kapni és felnőni. E valótlan állítással szemben tárta az 

olvasó elé a várható súlyos következményeket, többek között az értelem leépülését. 

Jellemzésében kiemelte továbbá, hogy a szlovák nép nem indulatos, inkább szenvedélyes. A 

nőket a férfiakhoz képest bátrabbaknak tartotta, mert ők legalább kiabálni mernek, ezzel 

szemben a férfiak erre is csupán ittas állapotban képesek. Egyébként a férfi „…még az ütleget 

is szótlanul fogadja, vagy legfeljebb morog magában. Szembeszállni nem mer, ha nem 

bujtogatják, nagyobb vétséget nem szokott elkövetni.” 

                                                
122 PECHÁNY, 1883. 5-7.  
123 PECHÁNY, 1897. 7. 
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A jellemzően kevés húsfogyasztásból azt a következtetést vonta le, hogy: „…az elevenség, a 

bátorság, a kitartás, melyek a hússal táplálkozók sajátságai, népünknél nem igen találhatók, 

helyettük észrevehetők a türelem, mely gyakran határos az egykedvűséggel, a szelídség és 

félénkség, mely mondhatni a gyávaságig megy.”124  

A nép kedélyállapotára Pechány szerint hatással voltak a mondák, amelyek átszőtték a 

hétköznapokat; ezek egyaránt kapcsolódtak várromokhoz, dombokhoz és fákhoz. 

 

Művelődés 
 
A szülő gyermekét Isten ajándékának tekintette, de többnyire nem volt képes neki megfelelő 

nevelést adni. Ennek okát Pechány a szülők iskolázatlanságában látta és gyermekeik 

iskolázatlanságában, akik majd szintén szülők lesznek – a szülők a maguk tanulatlansága 

miatt gyermekeiktől sem követelték meg a tanulást, ezt az állapotot a rossz anyagi helyzet 

pedig csak erősítette. 

A nevelésben a vallásosság kapott fő hangsúlyt. Írni-olvasni az egyházfi tanította a 

gyermekeket imakönyvből. Az iskolába járás elterjedésének akadálya az volt, hogy a szülők 

kényszerként élték meg gyermekeik iskoláztatását. Iskola helyett ezért gyakran az élet nevelt, 

illetve annak gondokkal teli oldala, ez Pechány szerint a gyerekek szellemének szabad 

fejlődését akadályozta. Ajánlásokat is megfogalmazott az iskola intézményének 

megkedveltetése, illetve a tanulás megszerettetése és az eredményesség növelése végett: 

„…sok függ a tanítótól, kinek erélyesnek kell lennie, a nélkül azonban, hogy népszerűségét 

kockáztatná; ereszkedjék le a néphez, hogy azt magához felemelje.”125 

 

Mesék, hiedelmek 
 

A szlovák mesevilág Pechánynak azt bizonyította, hogy a szlovák nép mintegy ösztönösen 

foglalkozik saját nyomorával. Ezért olyan gyakoriak például Jánošíkról, a szlovákok körében 

elterjedt rabló-betyárról szóló történetek, aki, mint mesélték, a gazdagoktól elvett, és a 

szegényeknek adott. Az elásott kincsekről, a várromok alá rejtett pénzről szóló történetek 

hasonlóan fejezik ki a nép szegénységét, illetve jó értelemben vett birtoklási vágyát. 

 

                                                
124 PECHÁNY, 1883. 8. 
125 Uo.: 14.  
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Társasélet és szokások 
 

„Népünk szereti a társaséletet.”, szögezi le Pechány. Télen az összejövetelek mindennaposak 

voltak, az időtöltés kedvelt formái a nők esetében a fonás és a tollfosztás, eközben pedig 

mesét és történeteket mondtak.  

Temetéskor a település lakói szintén összejártak: a halottat csaknem az egész falu elkísérte 

utolsó útjára. Ünnepnapokon a templom előtt a férfiak együtt maradva és társalogva várták a 

papot, majd pedig délutánonként a legények táncmulatságot rendeztek. 

A szokásoknak közösségteremtő ereje volt: 

 Szent György napkor a fiatalok fáklyákkal a kezükben énekszóval kimennek a zöldülő 

mezőre. Erre a napra a lányok koszorúkat fonnak, amelyeket a patakba dobnak. Ezeket a 

legények a vízből kifogják és „…jövendölnek, ki számára ki termett”.126 

 Május 1-én az udvarló kedvese háza elé fát ültet. 

 Szent János tüze: a fiatalok az égő tüzet ugrálják át a lányok éneke közben.127 

 Karácsonynykor 5-6 legényből álló társaság járja be a családokat, párbeszédes formában 

előadva a betlehemi történetet. 

 Tavasszal megélénkült a falu: mezei munka, pásztortüzek gyúltak a hegyoldalon; 

szekereken a szomszéd megyékbe vonulók tarkították a képet. 

Legrosszabb volt a társas viszony a szomszédoknál, akik gyakran vesztek össze a birtokláson. 

 

Szellemiség 
 
A nép szellemi tevékenysége inkább receptív, mint produktív – állítja Pechány. Ebből 

származik szorgalma, de az önállóság hiánya is. Ezért van szerinte az, hogy a gyerekek az 

iskolákban inkább szorgalmukkal, semmint éles felfogásukkal tűnnek ki. Értelmüket Pechány 

„ingadozónak” találta, de ez mégsem megy a tekintélyelfogadás rovására – a parancsokat 

vakon teljesítik.128 Jók lennének katonának, azonban attól mégis idegenkednek, sőt katonai 

kötelességük elől sokan évekig bujkálnak, esetleg külföldre szöknek. Kitűnnek továbbá 

pontosságukban is, alkalmazhatók ezért hivatali munkára.  

Kedélyük komoly, érezhető náluk bizonyos melankolikus vonás, a férfiaknál nagyobb 

mértékben, mint a nőknél.  

                                                
126 PECHÁNY, 1883. 13. 
127 PECHÁNY: A tót nép életéből. Pozsonymegyei Közlöny. 1887.  I. évfolyam, 9. szám   
128 PECHÁNY, 1883. 10.  
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A dallamok közül saját dalaik mellett leginkább a magyart kedvelik, illetve egyedüliként 

táncolni a csárdást tudják.129  

 

Természet 

 
„Békeszerető természete minden forradalmat meghiúsít, legyen az bármely oldalról szítva.”, 

állítja.130 Idézi a nép körében hallható, s lelkületét véleménye szerint hűen tükröző 

közmondást, amely így hangzik: „Ne haragítsd az Istent s az ördöggel is jó lábon állj.” Úgy 

látta, hogy ez a nép kerüli az összetűzéseket, mert az saját békéjét zavarja fel. Egyébként 

pedig: „Érzelmei törékenyek, s látjuk az édes komolyságot és önmegadást, mely jólét és béke 

után sóvárog.” Inkább engedékeny, és ellenségével hamar kibékül. Pechány szerint a minden 

egyes emberben jelenlévő önzés e népnél sajátságosan kerül felszínre: „…kisebbszerű 

lopások és alattomos magaviselet nem tartoznak a ritkaságok közé. Szavára vagy becsületére 

nem lehet nagyon számítani.” Akaratát az érdekek, gyakran az anyagiak befolyásolják. 

Ugyanakkor mégis ritkán került sor ilyen jellegű cselekedetekre, mert „Trencsénmegye népe” 

„…önzését el tudja nyomni”. „Ha varjak közé kerülsz, velük kell krákognod!”, szólt a 

mondás. Azzal, hogy sokat tűrt és nélkülözött ez a nép, mégis elbizakodott, kérkedő, sőt hiú is 

volt szerinte. Ez utóbbi a szerző szerint főként abban az esetben volt jellemző, ha például az 

egyén hivatalba, tehát magasabb társadalmi pozícióba került.  

Rossz anyagi helyzete folytán kiszolgáltatott, s hogy sorsa jobbra forduljon, esetenként „…a 

legparányibb szívességért zaklatni fog s az adománnyal ritkán van megelégedve.” Viszont 

nem hálátlan: „…a legcsekélyebb szívesség lekötelezi, s teljes odaadással van jótevője 

irányában.”  

Nem szép tulajdonságai közé tartozott a trágárság is, aminek az oka „…nem a rossz 

akaratban, hanem a szellemi fejletlenségben keresendő.” 

Ez a nép bizalmas, rokonaival és ismerőseivel szemben egyaránt: „…elpanaszolja mi szívén 

fekszik s nem mulaszt el egy alkalmat sem, hogy egyik másik dologra nézve ne kérjen 

tanácsot.”131 

                                                
129 Leginkább a dallamvilágban meglelhető magyar hatást Gunda Béla is hangsúlyozta: „ A szlovák és 
ruszin kuruc dalok szintén a magyar szellemiség hatásáról tanuskodnak.”, és általában a szlovákokat 
„a magyar életforma számtalan mozzanata megragadta”. Szláv népi befolyást viszont a magyarok 
körében alig enged meg, az átvett „szláv formáknak nálunk magyar élete van”.  
GUNDA, 1942. 216-225.  
130 PECHÁNY, 1883. 4.  
131 Uo.: 11.  
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Étkezés 
 

A nép fő eledele a burgonya és a káposzta volt. Ezeket egészítette ki a köles, hajdina és a 

kendermagolaj. Halat ritkán ettek, de marhahúst és (kecske)tejet is csak néha. 

Gyümölcstermelő vidéken sok gyümölcs fogyott.  

 
Tisztálkodás 
 

A test tisztántartására Pechány szerint nem ügyeltek kellőképpen. Télen például általában 

csak egyszer mosakodtak egy héten. Hajukat ünnepnapon templomba menetel előtt zsírral 

kenték be. A nem alapos tisztálkodásnak gyakori következményei voltak a testi problémák, 

illetve a betegségek. 

 

Lakóhely 
 

A lakásviszonyokra általában nem volt jellemző a rend és a tisztaság, hasonlóképpen a 

kényelem sem. Az egyetlen lakószoba tartozékai a kályha és a sütőkemence, valamint az 

egyszerű bútordarabok. Télre sok helyen bevitték a borjút vagy a malacot a ház lakott részébe. 

A ház lakó- és pihenőhelynek főként télen szolgált, nyáron a szabad ég alatt dolgoztak, illetve 

a pajtában pihentek le. Télen még kellemetlen volt a ház vagy a kemence rossz építéséből 

adódó állandó füst a lakásban. 

 

Szlovákok a magyar hazában 
 
Pechány munkásságában az első világháború előtti korszakból jelentős mérföldkő A tótokról 

című 1913-ban Budapesten megjelent műve. A bevezetőben azt írta, hogy a könyv hiányt fog 

pótolni, mivel „hasznára lesz úgy az államnak, mint a tót népnek”, és hogy ezzel kifejezi az 

elköteleződését a szlovákok iránt. Ugyanakkor elhatárolódik a „tót íróktól”.132 Velük 

ellentétben ő „tót anyanyelvű magyar honpolgárokról” nyújt etnográfiai képet. A politikai 

nemzetkoncepcióba illő sémát vázolt fel: a magyar honpolgárok anyanyelvükre való tekintet 

nélkül a magyar államalapítástól kezdve évszázadokon át egységes magyar nemzetet alkotnak 

szerinte. A magyar haza története minden magyarországi polgárnak közös története. 

                                                
132 PECHÁNY, 1913b. 6.  
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Szembeállítja saját magát azokkal a szlovákokkal, aki ezt az álláspontot magukra nézve nem 

fogadják el. Ők a „tót túlzók”. Ez csak úgy lehetséges, ha önmagára úgy tekint, mint aki 

ugyan szlovák anyanyelvű, mégis az egységes magyar nemzet tagja. Az etnikai típusú 

nemzetértelmezés idegen a számára. A túlzók közé sorolta például a Csák Mátét 

szlovákosítókat, mert szerinte „történetet politika kedvéért csinálni nem lehet”. Ezt a 

történetet, vagyis a szlovák nemzeti mozgalom történetszemléletét bírálja, főképp a szlovákok 

eredetének mítoszát. A „tót íróknak” csupán azt a megállapítását fogadta el, amely a 

szlovákok észak-magyarországi szállásterületét határozta meg, a Pozsonytól egészen 

Ungvárig terjedő területet. „Ezzel a hosszú, ferdén húzott vonallal szeretik a tót írók a 

tótoknak felvidéki lakóhelyét jelölni. Ez a meghatározás nagyjából megfelel.” A továbbiakban 

viszont igyekszik cáfolni azokat a szándékokat, amelyek egy egységes, jól definiálható 

szlovák nemzet képét szeretnék nyújtani. Ezzel betagozódik a korabeli hagyományos magyar 

nemzetszemléletet vallók sorába, akik tagadták a különálló szlovák politikai nemzet létét, és 

nem ismerték el homogén nemzeti-etnikai csoportként. Erről így ír: „De eltekintve a 

magyarságtól, mely a felvidéki városok lakosságának tekintélyes részét képezi, eme területen 

is vannak német telepek.” A Poprádtól keletre „épült tót falvak népét is leginkább eltótosodott 

lengyeleknek, illetve ruténeknek tekinthetjük”.133 A szlovák nemzeti mozgalom vezetőivel, 

Stúr Lajossal és Miroslav Hodzsával vitatkozik, akik Nestorra hivatkozva a Kárpát-medence 

őslakóinak a szlávokat nevezik meg.134 Szerinte Nestor állításai csak tradíción alapulnak, és 

nincs bizonyító erejük. A helynevekről, állítja Pechány, amelyekre a szlovák írók 

hivatkoznak, nem mondható ki egyértelműen, hogy azok szláv eredetűek volnának: „a sok 

erőltetett magyarázatnak nincsen semmi etimológiai alapja”. Egyes szavak szerinte is 

tagadhatatlanul szláv eredetűek – példaként említi a következőket: „hradistye”, „sztrázse”, 

„pozsehank”.135 Itt viszont azzal érvelt, hogy ezeknél nem tudni, mikor keletkeztek, és melyik 

szláv törzstől származnak, „mert hisz a kérdéses neveket az újonnan beköltözött nép magával 

is hozhatta”. Mondanivalóját így összegezte: „Szóval, történelmi forrásokkal nem lehet 

bebizonyítani, hogy a tótok a Felvidék őslakói, sem pedig pontosan ki nem mutatható, hogy 

mikor költöztek ide.”136  

                                                
133 Uo.: 5.  
134 Nestor (1056-1116) kijevi szerzetes, a róla elnevezett krónika szerzője, amely a szlávok 
eredetkutatásának értékes forrása. 
135 Pechány a szavakat magyar fonetikus átírásban közli együtt a magyar megfelelőjükkel: „hradistye” 
– várhegy, „sztrázse” – őrhegy, „pozsehank” – égető hely. 
136 PECHÁNY, 1913b. 12-14.  
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Pechány szerette volna bizonyítani a szlovákok hazaszeretetét és a közös magyar haza iránti 

lojalitását: „Ő érzi azt, mit dicső költőnk lelkesülten énekelt, hogy e hazán kívül nincsen 

számára hely… Azonban nem csak a magyar hazához, hanem a magyar nemzethez is 

ragaszkodik. Örömmel veszi, ha gyermeke tud magyarul. …Ösztönszerűen is érzi 

érdekközösségét a magyarral.” A szlovák népet a magyar nemzethez köti szerinte a közös 

történelmi emlékezet, és a szellemi, meg az anyagi érdek is. „Magyar hazájához való 

hűségében meg nem ingatja semmiféle izgatás, minek fényes bizonyítékát a 48/49-i 

szabadságharcz alkalmával adta, midőn a honvédek és nemzetőrök soraiban vitézül harczolt 

cseh és morva atyafiai és Hurban csőcselékei ellen.”137 

Önálló munkát szentelt Pechány a szlovákok szerepének bemutatására az 1848/49-es 

szabadságharcban. A szlovák nyelven megírt „Dejiny uhorského boja za slobodu r. 1848-49” 

című 1903-ban megjelent mű a mai szlovák történetíráshoz képest „ellenkező” szemszögből 

látja és mutatja be a szlovákokat és szerepüket a szabadságharcban, mint a témával foglalkozó 

többi hasonló szlovák nyelvű alkotás.138 Szlovák oldalról hozzáteszik, hogy Pechány fontos 

szerepet töltött be e munka által is a XIX. század végétől tapasztalható magyar sovinizmus 

szolgálatában.139 Ez a munka jellemzően olyan témát dolgoz föl, az 1848-as forradalmat, 

amelynek vívmányait a magyar és a szlovák fél egyaránt igyekezett egyoldalúan kisajátítani, 

szereplői a történeti feldolgozások szerzőinek hovatartozása szerint jók, vagy rosszak, 

feketék, vagy fehérek.140  

Pechány művét minden „…hazája iránt hűséges, a hazaszeretet érzésétől lelkes szlováknak” 

ajánlja, célja pedig, „…hogy szívükben megújítsák a nagy napok emlékét és hogy hálával 

emlékezzenek meg a nemzet kiválóságaira”. Azoknak a szlovákoknak is ajánlja, „…akik  

mint legények vettek részt e dicső harcban, kiknek szemei felvillannk, szivük fellobban, 

amikor unokáiknak 1848/49 nagy eseményeiről mesélnek”.141 

A kivívott szabadságot Pechány úgy mutatja be, hogy az Magyarország minden polgárát 

azonos jogokhoz juttatta nyelvre és nemzetiségre való tekintet nélkül. Az ő értelmezésében a 

szabadságért vívott küzdelem, illetve a megszerzett szabadságjogok a nemzetiségeknek is 

kedveztek. Példaként hozza föl a jobbágyfelszabadítást, hiszen a felszabadított jobbágyság 

egységesen élvezhette nemzetiségétől függetlenül az új szabadságot.  

                                                
137 PECHÁNY, 1883. 14.  
138 A kiadvány címe magyarul: Az 1848/49-es magyar szabadságharc története. 
139 Lásd például BAGIN, 1991. 262. és 264.   
140 DEMMEL, 2009. 75. 
141 PECHÁNY, 1903. 1-2.  
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Leplezetlen ellenszenvvel emlékezett meg a hurbanisták mozgalmáról, vagyis a szlovák 

történetírás és nemzeti emlékezet meghatározó hagyományáról, s e mozgalmat a rend és a 

nyugalom negatív tükörképeként írta le. A mozgalom fő bűneként említi „Magyarországon az 

ezeréves történelemmel megszentelt nemzeti egység elpusztításának” szándékát az ország 

nemzetiségi kerületekre („okolie”) történő felosztásának terve által.142 „Nemzetiségi 

izgatóknak” („národnostní burlivci”) nevezi a mozgalom tagjait, vagyis a hurbanistákat.143 

Pechány élesen bírálta a hurbanisták (Jozef Miloslav Hurban szlovák politikus hívei) főként 

nemzetiségi jellegű követeléseit, azt például, amely az országgyűlés oly módon történő 

átszervezését kívánta, hogy ott az egyes nemzetiségi képviselők választóikat mint nemzetet 

képviselhessék, és kötelesek legyenek anyanyelvükön felszólalni. Pechány számára 

kiindulópont az egységes nemzeteszme: „Az ilyen jellegű kérelem nemcsak 

szembehelyezkedik a magyarországi nemzet [„uhorský národ”, megj.: ZZ] nemzeti 

egységével, hanem a magyar állam [„uhorský štát”, megj.: ZZ] életszükségleteivel egyaránt 

ellentétes”.144 Nyolc magyarországi nemzetiséget említ, ezek politikai jellegű függetlenedési 

törekvései véleménye szerint zavart okoznának, ami hosszú távon teljesen aláásná a magyar 

állam tekintélyét. Hatalompolitikai megfontolásból is elítélte az ilyen jellegű terveket: 

„Milyen súllyal bírna a külföld előtt egy részeire szabdalt Magyarország?” A nyolc nyelven 

működő országgyűlés véleménye szerint működésképtelenné válna, egyrészt a képviselők 

nyelvismerete – annak hiánya – miatt, másrészt azért, mert a kialakult helyzetben várhatóan: 

„…az egyik nemzetiség állandó jelleggel támadná a másikat.” Ehelyett az országgyűlés 

működőképességét és prosperitását fönn kell tartani, ehhez viszont az szükséges: „…hogy a 

képviselők tudatosítsák, hogy ők mindannyian ugyanazt az egységes nemzetet képviselik, 

valamint hogy szent kötelességük ennek az egységes nemzetnek az érdekeit védeni, céljait és 

szándékait pedig elősegíteni.”  

A Szlovák Kerületről (Slovenské okolie), a hurbanisták további követelményéről úgy 

vélekedett, hogy ha az megvalósulna, az ország igazgatása még nagyobb mértékben 

ellehetetlenülne, mert – Pechány számolva a többi magyarországi nemzetiség hasonló 

követeléseivel – „…az összes nemzetiségi kerület saját személyes álláspontjából kiindulva 

tárgyalna.” A szükséges egység és rend megtartása végett ezért: „Csak a legszigorúbb 

abszolutizmus lenne képes a nemzetiségeket megfékezni, akik azon volnának, hogy egyikük a 

másik rovására gyarapodjon. …Magyarországot eluralná a nemzetiségek állandó jellegű 
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143 Uo.: 36-37.  
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harca, aminek könnyűszerrel esne áldozatául a magyar állam alkotmányos szabadsága.”145 

Pechány tisztában lehetett azzal, hogy a nemzetiségek a kívánságaikat a jogegyenlőségre 

építik (törvény által biztosított egyenlő jog valamennyi nyelvnek az állam életében, az állam 

kötelezése a nyilvános hivatalokat a különböző nemzetiségek számaránya szerint 

nemzetiségiekkel ellátni stb.), azonban az egyenjogúságnak ez a formája nézete szerint a 

magyar állameszmével szemben teljesen ellentétben áll. Ennek okát abban látta, hogy: „Ha 

pedig az abszolutisztikus kormányformát, melyet éppen a ’magyar’ állameszme kizár, 

kikerülni akarjuk, akkor vidékekről, tartományokról szólhatunk, de államról nem.” 

A nemzetek emelkedésében és az állam gyarapodásában a hazaszeretet a mozgató erő, 

vélhette Pechány, s az állam bukását vetíti előre a polgárok hazaszeretetének hiánya. Ebből az 

következik, hogy: „…kerületekre való felosztásnál az ember nem az államhoz, nem egy 

nemzettesthez van kötve, hanem a nemzetiséghez, s ama területhez, melyen a nemzetiség 

lakik”. A nemzetiségi területeket nem tartotta kijelölhetőnek egységes határvonallal, ami  

önmagában véve nehézséget jelentene a kormányzásban. Magyarországnak egységre van 

szüksége: „Szüksége van erre állami életének biztosítása és megerősítése szempontjából, 

szüksége van erre földrajzi fekvésénél, belső és külső viszonyainál fogva”.146 

Elítélően vélekedett az általa „nemzeti agitátoroknak”, „nemzetiségi izgatóknak” nevezett 

szlovákokról, akik a szlovák nemzeti mozgalom támogatói, résztvevői voltak. Jórészt nekik 

tulajdonította, hogy a szabadságharc alatt az ország polgárai egymással – a magyar 

kormánnyal – ellenséges táborokba kerültek, holott mindezek eredendően egy haza és egy 

nemzet fiai – ezáltal veszélybe sodorták szerinte a magyar állam egységét és függetlenségét.  

A szlovák diákságot jelölte meg Pechány a nemzeti mozgalom elindítójának. Kezdeti 

céljaikat, a papság és pedagógusok szlovák nyelvű képzését elérendő, a pozsonyi és lőcsei 

diákkörök nézete szerint meghaladták, és az írásbeliség és nyelvhasználat mellett egyre 

inkább politikai jellegű kérdésekkel foglalkoztak. Kiemelte Ľudevít Štúr személyét, a 

pozsonyi líceum tanáráét, akiről úgy ír, hogy bár a többség elfordult tőle, mégis képes volt a 

diákok egy részét megnyerni. Fölrótta neki, hogy olyanokkal szövetkezett, akikről 

nyilvánvaló volt, hogy nem pártfogói a magyar állam független fejlődésének. Az általános 

ellenszenv mégis utolérte őt, ezért kellett Hurbanhoz Hlubokára, majd Bécsbe távoznia.  

Hurbanról, az evangélikus lelkészről, a mozgalom másik vezéregyéniségéről így vélekedett: 

„…mindaz ellen fellépett, ami Magyarország nemzeti egységét megszilárdítani és az állam 
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erejét megerősíteni képes lett volna.” 147 Pechány úgy gondolta, a magyarországi hazafiak 

(„uhorský vlastenci”) Hurbant és elvbarátait („súdruhovia”) a bécsi államhatalom eszközeinek 

tartották, hasonlóképpen vélekedtek volna sokan a szerbek közül Rajačićról és a horvátok 

közül Jelačićról. Hurban azzal is nyíltan lázított, állítja, hogy „…valamiféle új, piros-fehér 

zászlót gondolt ki a nemzeti helyett”, erőszakkal szétszakítandó „…azt az ezeréves köteléket, 

amely Magyarország tagjait nemzeti egységbe kapcsolja össze”. Pechány úgy látta, hogy a 

hurbanisták a nyilvánosság előtt akarták bizonyítani, hogy ők a magyarországi nemzet 

kötelékéből kizárják magukat, és fellépnek a nemzeti egység ellen. A nemzet 

hátbatámadásaként rótta föl ezt nekik a szerző, főként az időzítés miatt, hiszen mozgalmukra 

akkor került sor, amikor „…a magyarországi hazafiknak összes erejüket megfeszíteniük 

kellett abból a célból, hogy a kiharcolt alkotmányos jogokat és a szabadságot biztosítsák.”148   

Pechány a szabadságharcról mint a „magyarországi nemzet” küzdelméről értekezik („boj 

Uhrov”) és ezt az elgondolást folytatva, az egység jegyében, „a mi szabadságharcunk“-ról  

(„náš boj za slobodu“) ír – a szlovákoknak, szlovákul.149 Miért támogatta az egységet? Így 

adja meg a választ: „…ez a nemzet akkor vált valóban naggyá, amikor fiai egy akaraton 

voltak és egyet gondoltak, és ez a nemzet nagy csak addig marad, amíg uralkodni fog köztünk 

az egyetértés és az összetartás.”150  

Kossuth-nóták és a Szózat szlovákra fordítása mellett az anyanyelvet áthidaló magyar 

hazafiságra buzdító dalokat közölt, például a következőt: 

„Dalolj, dalolj tavaszi csalogány, 

 testvér a katolikus is meg a protestáns,  

 testvér a magyar, a szlovák, s a német, 

 és mindnyájan jó hazafik.”151 

A hurbanisták betörését Magyarországra bécsi ígéretekkel ösztönzött, de gyér támogatás 

melletti rövidéletű akciónak tartotta. Pechány egy állítólagos szemtanút idézve számolt be a 

mozgalom politikai vezetője, Štúr híveiről. A szemtanú szerint a Szlovák Nemzeti Tanács 

bécsi megalapításakor ezek úgy tekintettek vezetőjükre, mint valami abszolút tökélyre – a 

támogatók nagyobbik része a beszámolóból ítélve azonban még nem érte el a felnőttkort.152 

Pechány bizonyítani szerette volna az általa rossznak vallott oldalon – tehát a magyarok ellen 
                                                
147 PECHÁNY, 1903. 35.  
148 Uo.: 35.  
149 Rendszeresen többes szám első személyt használ Pechány: a „mi” harcunk, hazánk, nemzetünk stb. 
PECHÁNY, 1903. 65-66.  
150 Uo.: 1.  
151 Uo.: 66. (Pechány a „Priateľ ľudu“ című lapból idéz a lapszám pontos megadása nélkül.) 
152 A felnőttkor határa akkor magasabb volt a mainál. 
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– harcoló szlovákok szándékainak a nemzeti egység megtartása végett tarthatalan, ennélfogva 

pedig megvalósíthatatlan jellegét, fellépésük komolytalanságát, egyúttal elítélte „lázadásukat“ 

az ezeréves hagyományok ellen.  

Külön figyelmet szentelt Hurban seregére: „mintegy 300 embert verbuváltak össze, akik a 

kialkudott zsoldért és a jó zsákmányra való kilátással hajandók voltak Magyarországra törni. 

Ezekhaz csatlakozott még 40-50 szlovák összeesküvő.“ Bécs felelősségét is hangsúlyozta, 

megemlékezve arról, hogy a „sereg“ Bécs tudtával, sőt támogatásával indult útra, a magyar 

belpolitikai helyzet destabilizálása végett. A katonák fegyvereit Pechány tudomása szerint 30 

szekér szállította, és cseh nyelven esküdtek fel a nemzeti tanácsra. A cseh nyelvű eskütétel 

okát abban látta, hogy a „többségük cseh volt és morva“. Így fest róluk képet: „A csőcselék 

iszonyatos látványt nyújtott. Naplopók és kóborlók hordája, kiket Bécs kocsmáiban szedtek 

össze, csavargók különféle öltözetben, ápolatlan külsejükkel és fegyverrel a vállukon nem kis 

félelmet keltettek Nyitra megye csendes településeinek lakosai közt.“153  

Hurban csapatának csalódnia kellett, állítja. Reményük, hogy amint átlépik a magyar határt, 

rögtön ezrek csatlakoznak hozzájuk, alaptalannak bizonyult.154 A keletebbre fekvő szlovák 

többségű régiókban kezdetben a lakosság azt sem tudta, mi történik a nyugati részeken, 

Nyitra- és Trencsén megyében, a betörésről szerzett tudomásukat követően mégis – Pechány 

szerint – szívesen csatlakoztak a szlovákok is a nemzetőrséghez, hogy Hurbanék ellen 

vonuljanak, „…nem lelkesülve fel a lázadásra és az árulásra“ – e szavakkal Pechány minősíti 

is a hurbanisták tevékenységét.155 „Jön Hurban!“, a kiadványt olvasva rémisztően hathatott ez 

a kiáltás. Egy következő állítólagos szemtanú elbészéséről számol be a szerző, aki Milan 

Miloslav Hodžát, a Szlovák Nemzeti Tanács egyik vezetőjét látta Miava (Nyitra megye) 

környékén fejvesztett rohanás közepette, amint az „Szedelőcködjetek, szedelőcködjetek, 

minden elveszett!“ kiáltással akarta rávenni a távozásra Hurban seregét. Kiderül a nagy 

ijedtség oka is: a közelben épp állomásozó 230 fős reguláris csapat Ceccopieri vezetése alatt 

szétkergette a vele találkozó hurbanistákat. A reguláris katonák elvonulását követően azonban 

a szlovák csapat újra elfoglalta Miavát.   

Pechány bemutatja azt is, hogy a szlovák többségű községekben a hurbanisták szerinte 

hogyan toboroztak. Hurban a könyv alapján kiküldte ügynökeit („agenti“) a falvakba, hogy 

azok ígéretekkel csalogassák, vagy ha szükséges, akár fenyegetéssel kényszerítsék a környék 

férfi lakosságát a hozzájuk való csatlakozásra. Akiket sikerült beszervezni – 500 főről 
                                                
153 PECHÁNY, 1903. 82.  
154 Megemlíti Ľ. Štúr bejelentését is a szlovák nemzet függetlenségéről, ami pedig állítólag csak 
fokozta a helybéliek meglepetését. 
155 PECHÁNY, 1903. 86.  
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olvashatunk –, lázadó parasztsereg képét nyújtották: „…felvegyverkezve cséphadarókkal, 

kaszákkal, baltákkal abban a hitben jöttek, hogy majd engedélyezik számukra a pusztítást és a 

földbirtokosok birtokainak fosztogatását s a kereskedők boltjainak kirablását. És a lázadók 

ténylegesen rátámadtak idegen birtokokra.“156 Pusztán a trencséni nemzetőrök gyors 

beavatkozása mentette meg a helyieket a végső pusztulástól.157  

A lázadók számbeli csekélységét – jelentéktelenségüket – is igyekezett alátámasztani: „A 

község (‚Brezová‘), amelyben a hurbanisták letáboroztak, minden oldalról a természet által 

van körülkerítve, úgyhogy egy viszonylag kisebb haderő is szívósan képes ott védekezni.“ Az 

itt állomásozók ellen három századnyi reguláris erő kivonulásáról tett Pechány említést, 

aminek eredményeként „Alig néhány lövés és a cséphadarókkal, kaszákkal felszerelt kapások 

szaladni kezdtek, aminek következtében zűrzavar támadt, és végre Hurban egész tábora 

menekülésre adta a fejét.“.158 

Hogy a negatív kép még teljesebb legyen a hurbanistákról és módszereikről, név szerint említ 

egyet a tagjaik közül, mégpedig egy bizonyos Samo Valášeket, aki, hogy szavai kellőképpen 

hassanak, állítólag azt javasolta, hogy rombolják le azoknak a házait, akik nem hajlandók 

velük együttműködni. A javaslatot tett követte, és akik nem voltak hajlandók átállni, azoknak 

a házait Pechány szerint kirabolták és felgyújtották. 

Harcmodoruk a következő lehetett: „A hurbanisták egy része szétszóródott a meredek 

hegyoldalon és a katonákra  sziklákat görgetett.” Hasonlóképpen: „Itt-ott a fák mögül 

lövöldöztek a katonákra…”159  

Motivációjukról azt írja: „Teljes szenvedéllyel rontottak rá a hazájukkal szemben hű 

magyarországi polgárokra („na občanov uhorských“). Céljuk az volt, hogy minél nagyobb 

viszályt és békétlenséget szítsanak.” Pechány a nemzetet érzelmeiben mégis egységesnek 

találta: „…csak a nemzeti agitátorok nem éreztek együtt a nemzettel.” Értetlenül állt a 

Szlovák Nemzeti Tanács Kiáltványa („Ohlas”) előtt, amely a szlovákokat szabadságuk 

kivívására szólította fel, ennek elérése végett pedig fegyverfogásra – az osztrákok mellett. 

Érveiket okafogyottaknak tartotta, ha azok a magyar kormánnyal szemben és az állam 

egységének kárára fogalmazódtak meg: „Mintha a pozsonyi országgyűlésen meghozott 

törvények nem azonos mértékben terjedtek volna ki az alkotmányos jogok és -szabadság 
                                                
156 PECHÁNY, 1903. 84.  
157 A hurbanisták számára ebből a forrásból az a háttéradat enged következtetni, ami szerint a miavai 
betöréskor a rend fenntartására nem volt elegendő a térségben állomásozó reguláris haderő, mégpedig 
a már említett Ceccopieri 230 katonájával, valamint Waldeman két századdal. Másutt (lásd 88. oldal) 
Hurban 1500 katonájáról szól a forrás.  
158 PECHÁNY, 1903. 88.  
159 Uo.: 90.  
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tekintetében Magyarország összes honpolgárára!” Az Áprilisi törvények értelmében a szlovák 

ember ugyanúgy a polgári jogok élvezője, mint mindenki más – hangsúlyozza a szerző. Miért 

kerültek mégis szembe egyes szlovákok a magyar kormánnyal? – tette fel a kérdést Pechány: 

„Mert a pozsonyi országgyűlés állítólag a magyar kormányt az uralkodótól erőszakosan 

eszközölte ki, …s mert aranyat és ezüstöt gyűjt országszerte, hogy katonákat toborozzon a 

szerbek és a horvátok ellen, akiket Štúr, Hurban és Hodzsa pedig ’szláv testvéreikként’ kiállt 

ki.”160 

A közhangulatot felidézve Pechány szerint a „nép” megütközött a hurbanisták kijelentésén, 

hogy ők a királyi trón védelmére keltek föl, hiszen császári csapatokat küldtek ki ellenük. 

Trencsén- és Nyitra megyén kívül Liptó-, Zólyom- és Gömör megyében is szervezkedtek 

Hurban hívei, de eredmény nélkül: „…nem tudták a szlovákokat hazaszeretetükben 

megingatni”. Még ha néhol teljesítették is a hurbanisták követeléseit (toborzás, élelmiszer-

beszolgáltatás, az adókifizetések megtagadása), csak az érőszaknak engedve tették, állítja a 

szerző. Jellemzőbb volt szerinte inkább az, hogy „a szlovákság tömegestül jelentkezett 

katonának, hogy a magyar hazát védje az ellenség támadásaival szemben.”, ezáltal is a haza 

érdekeit tartva szem előtt, nem pedig Hurban „fantasztikus terveit”.161 Az „agitátorok” sikereit 

a nép fellázítása végett elszigetelt jelenségként értékelte (Miava, Hluboka és Berezó 

környékén), és ezek a „sikerek” is rablással és fosztogatással jártak együtt – állítja Pechány.  

A hurbanisták helyzete azt követően vált végleg tarthatatlanná a Felvidéken, hogy V. 

Ferdinánd 1848. szeptember 20-i kiáltványában elhatárolódott a Štúr, Hurban és Hodža 

vezette mozgalomtól, és kiállt a felelős magyar kormány mellett.  

Pechány olyan képet tárt az olvasó elé, melyben két, erkölcseiben és céljaiban egyaránt 

ellentétes oldal áll egymással szemben.162 Az egyiken az egyoldalúan negatívan feltüntetett, 

romboló hatású, a Szent Korona és a hagyományok ellen lázadó és az erkölcsök tekintetében 

is gyenge, vesztes fél, a szlovák nemzeti mozgalom tagjai. A másik oldalon meg az előzők 

akciói miatt szenvedő alanyként ábrázolt jóindulatú és patrióta, vagyis a közös magyar haza 

iránti szeretetében és hűségében döntő részben megingathatatlan szlovák nép.  

Tanulságos odafigyelni e kiadvány mai szlovák értékelésére. Daniel Rapant szlovák történész 

a szabadságharc egyik legalaposabb szlovák ismerője.163 Miroslav Kmeť pedig bővebben 

elemezte Pechánynak ezt a munkáját. Tanulmányában a „történelem népszerűsítőjének” 

                                                
160 PECHÁNY, 1903. 86.  
161 Uo.: 93.  
162 Pechány előadott a március 15-i eseményekről például a Budapesti Katolikus Gazdakörben.  
Erről lásd: A Budapesti Katolikus Gazdakörről. Slovenské Noviny, 1937. március 21. 2-3.  
163 RAPANT, 1937. 
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nevezi a szerzőt, és a munka egyoldalúságára hívja fel a figyelmet, amennyiben a szlovák 

nemzeti mozgalom tagjai következetesen bírálva, sőt démonizálva vannak, ugyanakkor a 

magyar szereplők jellemessége, becsületessége és hősiessége ki van emelve. Egyéb 

hiányosságokra is felhívja Kmeť a figyelmet, például arra, hogy az alföldi események 

bemutatásánál nem tett említést az ottani szlovákokról. A kötet „egy jól átgondolt 

propagandafüzet” a szlovák szerző szerint, amely „kiragadott tényekre hivatkozva igyekezett 

a kívánt történeti tudatot erősíteni”.164 

 

Gazdaság 
 

A háziipar és a házipénztárak védelmében Pechány célja a szlovák nép felemelése, szellemi és 

gazdasági tekintetben is. A gazdasági helyzet javítására számos ötletet fogalmazott meg. Egy-

egy felföldi iparos család példáján felbuzdulva Pechány a háziipar művelésére ösztönzött: „A 

magyarországi ipar emeléséhez szilárd akarat, hazafias érzelem és buzgóság kívántatik, a 

többi magától jön. Versenyképessé lehetünk, ha azzá lenni akarunk.” A felföldi népet 

munkára alkalmasnak és tanulékonynak mutatta be, és emellett a vidék természetes 

adottságaival is számolt: „…hazánk felső vidéke, hol a rengeteg erdők a szükséges, olcsó 

faanyagot szolgáltatják, hol a nép a természeti viszonyok által kikényszerítve űzi primitív házi 

iparát, hol olcsó munkaerő a versenyképességet részben biztosítja”. A Vág völgyében kevés 

gyár van, ezek is főként „az emberirtó szesz” gyártására szakosodott kifőzdék és 

malátagyárak. Helyettük az általa hasznosnak és könnyen előállíthatónak gondolt termékek 

gyártására buzdított. Borúlátása abból is fakadt például, hogy úgy látta: a honi – durvább, 

egyszerűbb – termékek (például posztó) helyett a külföldi – igényesebb – termékek a 

kelendőbbek. Kritikájából most is a haza elsőbbsége és annak javára való törekvés érezhető: 

„Ha szabad volna túlkíváncsinak lennem, szeretném tudni, hogy egy bál alkalmával a díszes 

társaság hányadik csekélységet tudna mint honi gyártmányt felmutatni!”165 Pedig az akaratot 

leszámítva, a Vág völgyében elsősorban, minden adott a sikeres beruházáshoz: használható 

közlekedés (vasút), nyersanyag (fa) és olcsó munkaerő. A Vágvölgyi Lapban szintén a 

háziipar szorgalmazására jelentetett meg cikkeket.166 

                                                
164 „…išlo o propagandisticky dobre premyslenú prácu, ktorá využívala vybrané fakty na posilnenie 
želanej podoby historického vedomia…”  
KMEŤ, 2008. 177-179. 
165 PECHÁNY: A hazai ipar érdekében. Pozsonymegyei Közlöny, 1888/2 
166 PECHÁNY: Háziiparunk. Vágvölgyi Lap. 1896. jan. 26., 1896. feb. 2. és március 1. 
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Kitért az alacsony gabonaárak által okozott gondokra is. A termelőkre nézve kedvezőtlen 

helyzet okát a túltermelésben, a növekvő amerikai konkurenciában és legfőképp a 

nagytőkések, kereskedők spekulatív, ármanipuláló tevékenységében látta. Ez leginkább a 

kistermelők lehetőségeit nehezíti, hiszen ők mint egyének nem tudnak eredményesen fellépni 

a maguk védelmére a „nagyokkal” szemben – állítja Pechány. A termelők nyereséges 

tevékenysége érdekében megszervezésüket javasolta, konkrétan olyan szövetkezetekben 

gondolkodott, melyek az egységben az erő elv alapján ellátnák a (kis)termelők képviseletét. 

Eredményességüket Pechány szerint az növelné, hogy míg a kereskedők pusztán papíron, 

tehát elméletileg birtokolják a terményt, addig a szövetkezetek a valóságos tulajdonosok 

lennének. Ez kiváló tárgyalási alapnak és az eredményesség zálogának bizonyulna a 

kereskedőkkel szemben. Külföldi, olasz és osztrák példákkal bizonyítja széleskörű rálátását e 

kérdésre.  

Szociális érzékenységéről többször tett tanúbizonyságot. A szegényebb sorsú embereknek a 

Felföld hegyekkel tarkított régióiban leginkább télen vannak nehézségei – emlékeztetett 

Pechány. A gazdálkodó családok kiadásai megszaporodnak, ez pedig a nyugdíjakat kurtítja: 

téli ruha, tüzelő, a lakás felkészítése a hidegre, adók és más szolgáltatások díjai mind a 

költségeket növelik.167 Mindezt csupán abból voltak képesek a helyi lakosok fedezni, amit 

nyáron összegazdálkodtak, vagy megkerestek. Télen ritkábbak a pénzkeresési alkalmak, 

ugyanakkor a napibérek is alacsonyabbak. A kisméretű földparcellákat művelőknek gazdagon 

termő évben sem képződött feltétlenül feleslege, és ha még ez is elpusztult az eső vagy jég 

következtében, szűkölködés várta télen a kisparasztot és családját. Ezért üdvözölte Pechány a 

Széll kormány idején (1899-1903) Trencsén megye kezdeményezését, miszerint rosszul termő 

évben a kormány az adók kivetése során legyen tekintettel erre a körülményre, lehetőség 

szerint biztosítson a szegényebb sorsú gazdáknak ingyen vetőmagot, és a közhasznú munkát 

legalább egy-egy nehezebb időszak során magasabb bérezéssel honorálja. Bár Pechány 

támogatta, mégsem tartotta elégségesnek az ilyen – általa csupán tűzoltásként értelmezett – 

egyszeri segítő akciókat. Hosszú távú megoldásban gondolkodott, ezért pártolta az ipar – a 

házi ipar – fejlesztését és népszerűsítését, mert ebben kiszámíthatóbb – télen is űzhető – 

kereseti lehetőséget és a nyugdíjkiegészítés lehetőségét látta.  

Örömmel számolt be a házipénztárak felállításáról Darányi Ignác földművelésügyi miniszter 

működése idején (1906-1910), aki szorgalmazta a belterjes gazdálkodás meghonosítását és a 

                                                
167 Nyugdíjat ekkor csak az állami alkalmazottak kaptak. 
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mezőgazdasági szakoktatás fejlesztését. Nagy lehetőséget látott Pechány a házipénztárakban a 

dolgozó és szegényebb rétegek megsegítésére rászorultság idején.  

A háziipar fejlesztésében az államhatalom is érdekelt lehetett, hiszen ettől is remélhette a 

kivándorlás mérséklődését az északi megyékből. Pechány ezzel egyetértett, és azért is tartotta 

szükségesnek az iparoktatás fejlesztését, mert a szlovák nemzeti mozgalom fejlődését a 

szlovákok nehéz gazdasági viszonyaival is magyarázta. A szegénységből a kitanult szakma, 

majd a munkalehetőség segíthet kilábalni. Érvként szólt a kisipar mellett az is, hogy ez az a 

foglalkozási iparág, ahonnét még – gondolva a gyáriparra – a felföldi nép nem szorult ki: „a 

gyári alkalmazottak, a munkavezetők, az előmunkások stb. igen csekély kivétellel mind 

idegenek”. Így „a felvidéki nép nagyobbára csak a legutolsó, a legprimitívebb munkára 

vállalkozik…”. Nem szólva arról, hogy az idegenek – cseh munkások – térnyerésével az 

északi megyékben „a magyar polgári elem egyre pusztul”.168 A század vége felé jellemző 

módon még szociális alapon igyekezett Pechány a szlovák népet a haza ügyének megnyerni. 

Összegezve ezt úgy képzelte el, hogy a szlovákokat gazdaságilag megerősítve ki lehetne 

venni a nemzeti mozgalom hálójából. A későbbiekben látni fogjuk, az államfordulat után a 

szlovákokat már más, radikálisabb eszközökkel fogja akarni megnyerni a magyar hazának. 

 

Társadalom 
 
A szlovák ember az év nagy részét a szabad ég alatt töltötte. „Kényelmetlenül érzi magát, ha a 

kemény tél, hóvihar meleg kunyhója négy fala közé kényszeríti.”169 Ez csupán a múltra nézve 

igaz, teszi hozzá Pechány.  A mezőgazdasági munka mintha veszítene abból az erejéből, 

mellyel eredendően a szlovák népet magához vonzotta. Főként a nők húzódoznak egyre 

inkább a fizikai munkának ettől a formájától, s inkább a város felé vonzódnak. A férfiak pedig 

elköltözve a városba, nem veszik át apjuk gazdaságának vezetését. „Ez nem egészséges 

állapot.”, szól kritikája. Véleménye szerint a város sem nyújt garantáltan könnyebb életet, 

nagyobb anyagi biztonságot – sokan nem érik el céljaikat, és munka nélkül vergődnek. A falu 

elhagyását követően többen elvágják gyökereiket, ezért nehezen térhetnek vissza. A 

földművelés iránti elköteleződés csökkenésének okát Pechány részben a birtokok 

elaprózódásában látta, hiszen minél kisebb a megművelhető föld területe, annál nehezebb 

abból megtermelni a család megélhetéséhez szükséges értékeket. A másik fő ok véleménye 

                                                
168 PECHÁNY: Az iparoktatásról, különös tekintettel a Felvidék iparviszonyaira. Nemzeti Népoktatás. I. 
évf. 6. szám. 1894. április. 163., 166. 
169 PECHÁNY: Roľnícke zamestnanie. Slovenské Noviny. 1904. február 22, 1.  
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szerint a birtokok eladósodása, ami azt követően alakul ki, hogy a vásárló a termésből 

gyakran nem képes visszafizetni a hitelezőnek még a hitel kamatát sem. Az eladósodástól 

való félelemnek lehet az eredménye a munkakedv csökkenése. A gazdálkodó réteget egy fa 

gyökeréhez, jelen esetben a nemzet fájának gyökeréhez hasonlítja, amelyet egészséges 

táplálékhoz juttatva kell gazdag termésre serkenteni. 

 
Katonai pálya 
 

A közös hadsereg tiszti karában nem kellő arányban képviselik Magyarországot a tiszti 

rangban lévő magyarországi katonák, szögezte le Pechány („je málo Uhrov”). E probléma 

egyik okát a Magyarországról származó katonák előbbrejutási lehetőségeinek nehézségében 

látta. Gondot jelentett szerinte még az aktív magyar tiszti állomány egy részének az ország 

határain kívüli kötelező szolgálata, osztrák csapatoknál. Örömmel fogadta ezért a nemzet 

szolgálatában született eredményeket: az állam hivatalos nyelvének, a magyarnak az 

alkalmazását a katonai intézményekben, a képzés során a tantárgyak egy részének magyar 

nyelvű bevezetését, s annak is örült, hogy a cseh és német tanárok helyett jórészt magyarok 

lesznek kinevezve ezekben. Pechány elegendő garanciát látott e változásokban arra, hogy a 

katonai oktatási intézményekben valóban nemzeti – magyar („uhorský”) – szellemben folyjon 

a nevelés. Úgy gondolta, elhárultak az akadályok, amelyek miatt a fiatalok nem választották 

ezt a pályát. Magyarország nemzeti érdeke („národné záujmy Uhorska”), hogy az ország 

tisztjei minél nagyobb számban képviseljék magukat a közös osztrák-magyar tisztikarban, s 

jogos helyüket ne külföldiek töltsék be.170 

Pechány figyelme más jellegű problémára is kiterjedt. Többször felszólalt például az 

elhagyott nemesi kúriák védelmében, a bennük hátrahagyott okmányok (családi iratok) 

megőrzésére megyei okmánytárak felállítására ösztönzött. Régi pénzek gyűjtésére is buzdított 

a múzeumok anyagának gyarapítása végett. Szándékát azzal indokolta, hogy: „A múlt fényt 

vet a jelenre, s a jövőre, azért értékes, tanulságos.”171 

1906-ban szlovák-magyar, magyar-szlovák szótárat adott ki a Révai-testvérek megbízásában. 

A Loos-féle szótárra építette munkáját, gyakorlatilag azt bővítette ki új kifejezésekkel, s a 

frazeológiára is hangsúlyt fektetett. A Slovenské Noviny egyik cikkében a szótár jelentőségét 

hangsúlyozva kiemelte: „Érdekük, sőt hazafias kötelességük a szlovákoknak, hogy az állam 

nyelvét, a magyart elsajátítsák. Azok számára, akik helyesen értelmezett saját érdekükből 
                                                
170 PECHÁNY: Vojenská dráha. Slovenské Noviny. 1904. március 31, 1.  
171 PECHÁNY: Mentsük meg a jövőnek a múlt emlékeit. Pozsonymegyei Közlöny. 1887/1 
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kifolyólag a magyar nyelvet elsajátítani igyekeznek, Pechány szótára jó szolgálatot tesz. Jól 

szolgál majd azoknak is, kik a szlovák nyelvet megtanulni szeretnék. Dr. Pechány Adolf ezzel 

a munkájával bizonyította, hogy van érzéke a szlovák nép szükségletei iránt.”172 A szótár 

olcsóságával, ezáltal pedig elérhetőségével hívta fel magára a figyelmet.  

Miért volt szükség egy új szótár megírására, illetve a Loos-féle kibővítésére? Pechány az 

előszóban így indokolta az új kiadás szükségét: „Az elmúlt mintegy negyven év folyamán a 

szlovák irodalmi nyelv sokat fejlődött, s gazdagodott, melynek következményeként 

szótáramba több új kifejezést átvettem, és kihagytam azokat, amelyeket az irodalmi nyelv 

nem fogadott el. A hangsúlyt a kifejezések sokszínűségére helyeztem, a helyes magyar 

megnevezésekre és a fordítások helyességére, főként pedig ami a frázisok fordítását illeti.”173 

Dr. Samuel Czambel a Slovenské Noviny oldalain vitába szállt Pechánnyal.174 „Azért pedig, 

amiért egy szótár alapja a nyelv matériája, s nem pedig formája – ezzel a nyelvtan foglakozik 

–, nem tudok azonosulni a nézettel, mely szerint a szlovák irodalmi nyelv az elmúlt negyven 

év során nagymértékben fejlődött volna. Még kevésbé értek egyet azzal, hogy gazdagodott 

volna.” Czambel a munka tudományos értékét cseh szavak átvétele miatt vitatta. Ezzel 

Pechány a Loos-féle szótár által preferált szlovakizált cseh nyelv útján halad tovább – 

helytelenül, állítja kissé túlozva Czambel. Az olyan egyértelműen cseh szavak, mint például 

az „ačkoľvek“, vagy az „ačpráve“ átvételét Czambel azzal magyarázta, hogy a Felföld 

szlováklakta nyugati régióiban ezek a szavak nagyrészt meghonosodtak. Kiemelte azt is, hogy 

azoknál a szavaknál, amelyeknél egyértelmű, hogy cseh eredetűek, Pechány pedig mégis 

átvette őket, fel kellett volna tüntetni azok idegen eredetét. Azok számára, akik szótárt 

állítanak össze, elsődleges feladatként a cseh és szlovák nyelvi anyag szétválasztását jelölte 

meg a nyelvész. A szótár egyik fő hiányosságaként ennek elmaradását tartotta. 

Azt is felvetette, hogy az előszóban Pechány nem jelölte ki egyértelműen, mely szakterület 

szókincskészletére összpontosít, ezért hiába jelöli ki célközönségnek a magyarokat és 

a szlovákokat általában, Czambel szerint ez szótárhoz méltatlanul túlságosan behatárolatlan, 

és ebből kifolyólag bizonytalanságra ad okot a használat során. További hátrányként említette 

a feldolgozott szókészlet tartalmi hiányosságait. Próbaként egy magyar nyelvű cikket  

                                                
172 Nová kniha. Slovenské Noviny. 1907. április 21. 1.  
173 PECHÁNY, 1906. Előszó 
174 Czambel Samu vagy Samuel Czambel (1856 Zólyomlipcse – 1909 Budapest) szlovák származású 
nyelvész, a magyar miniszterelnökség fordító osztályán dolgozott, ahol főleg az Országos 
Törvénytárban megjelent törvényeket fordította szlovákra. A szláv nyelvek történetének kutatója, a 
szlovák helyesírásról írt munkái is jelentősek, melyekben a szlovák nyelvben fellelhető cseh 
befolyások ellen érvelt.  
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fordított le. Hiába keresett a cikkben szereplő egyes szavakat a szótárban – például 

ácsmunkás, szakszervezet, munkaközvetítés, ipartestület stb.  

Sőt, fölvetődött Pechány fordításainak pontatlansága is. Példaként lett megemlítve az „ítélet“ 

kifejezés, melynek a szótárban szlovákul „súd“, „výrok“, „ortiel“ kifejezések a megfelelői. 

Czambel helyesebbnek vélte a „výrok“ kifejezést.  

Pechány válaszolt az észrevételekre, a célközönség kapcsán elfogadta a sajtó (például 

a Slovenské Noviny) megállapítását (Czambel is egyébként hasonlóra jut), miszerint a szótár 

inkább segédanyagként szolgálhat a nyelvtanulók számára. Ezzel megelégedett, sőt azt 

állította, hogy ő is eredendően erre gondolt a szótár összeállításakor. A cseh szavak átvételét 

azzal indokolta, hogy könnyíteni szeretett volna azokon, akik e szavakat használják, hogy 

azokat megtalálhassák a szótárban. Elismerte, hogy valóban célszerűbb lett volna elkülöníteni 

a cseh és szlovák nyelvű szóanyagot, legalább oly módon, hogy az idegen cseh szavaknál fel 

kellette volna tüntetni azok eredetét. 

  

Szocialista mozgalom 
 
Pechány nem támogatta a szocialistákat. Szemükre vetette, hogy a határtalan agitálás, melyet 

a szocialista vezetők az általános választójog elérése végett kifejtenek, azt eredményezte, 

hogy a munkásság egyedül a választójogtól várta helyzetének jobbra fordulását. A 

munkásréteg gondolkodását Pechány úgy jellemezte, hogy szerintük ha pár szocialista jelölt 

bekerül az országgyűlésbe, máris megszűnik a nyomor, és minden gondjuk megszűnik. „A 

folyókból is tej, s méz ömlik majd, és olyan nagy lesz az öröm, mint korábban még soha.” A 

szocialisták elsiklását vélte fölfedezni az olyan kérdések fölött, mint a köz- és a nemzeti 

érdek. Harcukat a tőlük különböző társadalmi rétegekkel szemben Pechány a szocialista 

vezetők érzéketlenségével magyarázta, sőt az általa is szükségesnek tartott szociális reformok 

meghiúsítása miatt akaratgyengeséggel vádolta őket. Tömegsztrájkokkal történő 

fenyegetéseiket sem tartotta járható útnak a szociális reformok eléréséhez. A sztrájk, mint 

mondta, kétélű fegyver, „…mellyel megsérül az, ki harcol vele, de az  is, aki ellen így 

harcolnak”.175 

 

 
 

                                                
175 PECHÁNY: Kongres socialistov. Slovenské Noviny. 1904. jún. 14, 2.  



 67 

Útleírások és honismeret 
 

„Dicsekszünk a külföld szépségével, magasztaljuk Svájcz 

vadregényes vidékeit, …évente látogatjuk a külföldi fürdőket, 

mindezt tesszük anélkül, hogy eszünkbe jutna a regényes, 

szépségekben oly gazdag Vágvölgye, mely amellett, hogy 

elragadóan szép, egyúttal hazánk egy része is.”176 

 

A Vágvölgy 
 

Pechány munkásságának azt a részét, amelyben a Felföld természetföldrajzi leírásával 

foglalkozik, szintén a honszeretet jellemzi. Bemutatja a vidék nevezetességeit, jellemez egy-

egy tájegységet, népszerűsítő szándékkal ír.177 A régió népszerűségének növekedésével és 

annak eredményeként az adott vidék, tágabb értelemben a Felföld, de az egész ország 

felemelkedését, lelki és anyagi gyarapodását egyszerre kívánta. Elítélte az idegen tájak utáni 

vágyódást és a mi vidékünk, országunk szépségeinek és értékeinek felfedezésére buzdított: 

„Pedig első volna a mienk, csak azután az idegen.” Ha megismernénk hazánk vidékeit, írja, 

valószínűleg meg is kedvelnénk azokat, „…s nem kívánkoznánk idegenben szerzett 

szórakozás után. Mily lendületet adna ez felvidéki fürdőhelyeinknek!”178  Útleírásainak 

értékét az időnként vissza-visszatérő szlovákokról szóló „jellemrajz” mellett az adja, hogy: 

„A Vágvölgyének etno- s topografiáját többen megkísérelték leírni, de senki sem oly 

szerencsével és sikerrel mint dr. Pechány. Végre hát beteljesedett az annyiszor hangoztatott 

óhajtás, hogy a gyönyörű Vágvölgyét egy jeles munka által megismertethessük más vidékek 

lakóival, sőt külföldiekkel is.”179 Pechány népszerűsítő jelleggel, részletekbe menően tárja föl 

a szépségekben gazdag Vág-völgyet, a várak történeteit vármondákkal fűszerezi, jellemzi az 

itt élő nép életmódját, szokásait. A Vág mentén található fürdőket, a pöstyénit, a trencsén-

teplicit, a szmrdákit, a rajecit, a lucskit, a csorbait, a koritnyicait és a többit egyaránt ismerteti. 

A fürdőkről képeket is mellékelt. 

                                                
176 PECHÁNY, 1888. 5. 
177 A Turista kirándulások a Kis-Fátrában című művében például kifejezetten élménybeszámoló 
jelleggel ad képet a térségben tett kirándulásairól. 
178 PECHÁNY, 1888. 5.   
179 Cím nélkül. Pozsonymegyei Közlöny. 1888. I. évfolyam, 1. szám. A röviddel későbbi kortársak, 
akik a Vág völgyéről és az ottani fürdőhelyekről írtak, például Zamaróczy István, Stern Miksa, Gallia 
Rezső, Heksch Sándor és mások. 
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Másutt így jellemzi e tájat: „Áldása, de nem egyszer csapása is a Vágvölgyének a szilaj Vág 

folyó. Sok ezer embernek kenyeret ad, de akárhányszor sok ezer ember szeméből keserű 

könnyet facsar ki.” A „tutajos nép” számára jelent elsősorban megélhetést, hiszen ők a Vágon 

szállítják a felvidéki faipar számára az alapanyagot, ezért a folyó feltétele 

megélhetésüknek.180 Míg tehát az északi hegyes-völgyes vidék lakói számára a folyó 

megélhetést biztosított, addig azok a földművelők, akik a folyó alsó folyásánál éltek, 

bizalmatlanul tekintettek a Vágra, főként a tavaszi hóolvadáskor és az őszi esőzésekkor. 

Medréből kilépve gátak és töltések hiányában termőföldeket, házakat egyaránt pusztíthatott. 

Az ilyen jellegű problémák orvoslására, vagy inkább megelőzésére Pechány programot is 

nyújtott: a folyó szabályozásának szükségességéről írt. Példákkal illusztrálta, hogyan válna 

előnyére a Vág mentén élő gazdáknak a szabályozás – eből is kiderül, hogy Pechány ismeri a 

helyi viszonyokat, a gazdasági nehézségeket és a környék adottságait egyaránt. Érveit 

számokkal támasztja alá, meggyőzendő azokat is, akik „csupán” közvetve érintettek, 

kereskedőket és iparosokat, bizonygatva, hogy a folyó okozta pusztítás őket is érinti (például 

a közlekedés megbénulása miatt egy-egy áradást követően), ezáltal ösztönözte őket a többi – 

földműves – károsulttal való összefogásra a közös érdek, a szabályozás végett. Az utazáshoz 

is gyakorlati útmutatót szolgáltat: „A Vágvölgyében való utazás legkényelmesebb a Zsolnáig 

haladó vágvölgyi vasúton, melynek egyik ága Galántáig, a másik Pozsonyig terjed. A 

Budapest felől utazók az osztrák-magyar államvasúton Érsekújvár érintésével Jutnak 

Galántára, hol egyenes összeköttetés van a Szereden át észak felé haladó vágvölgyi 

vonatokkal.” Így motivál: „A Vágvölgye édes hazánk ama vidékei közé tartozik, melyek úgy 

természeti szépségekben, mint történelmi nevezetességekben bővelkednek. A természetbúvár 

éppen úgy, mint a történész, bő anyagot talál itt a kutatásra.” Sorra vette a vasút 

megállóhelyeit, mindegyik érintett településről rövid leírást adott.181 

 

                                                
180 A „tutajos nép” alatt minden bizonnyal a felvidéki szlovákokat érti, a „tót” népmegnevezést 
valószínűleg a szerzői én távolságtartása végett kerüli. 
PECHÁNY: A Vág. Pozsonymegyei Közlöny. 1888. I. évfolyam, 14. szám 
181 Trencsént például így mutatja be, szép emléket állítva a mai olvasónak a korabeli városképről: 
„Végig haladva a város csinos parkján keresztül jutunk a városba. A bejáratnál balra, a Csillag 
vendéglő kertjében, a vársziklában kivájt helyen egy kereszt látható, mely az 1662. évi árvízre 
emlékeztet. …Az első nagyobbszerű épület a Mária Terézia korában 1761-ben épített vármegyeháza. 
Jobbról van az egykori Illésházy palota; a Huszárház, melyben a felsőbb leányiskola van elhelyezve; a 
Bárányszálló, …ezzel szemben a Széchenyi-féle convictus és a városi torony mellett lévő városháza.” 
 PECHÁNY, 1897. 11-13. 
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Népnevelés és pedagógia 
 
A pedagógia-népnevelés témakörben született munkái első alkotásaként tekinthetünk Pechány 

bölcsészdoktori értekezése Az emberi elme címmel. Pozitivista szellemben elmélkedik a 

szépről, s a tökélyről, az ember elméjét pedig mint az érzék, az értelem és mint az ész 

működését óhajtja bizonyítani. A tökély alakjait az igazban, a szépben, meg a jóban leli meg. 

A szép és igaz egysége adja Pechány szerint a jó eszményét. 

Mi az elme: „Amit bennünk érzékiségnek, értelemnek és észnek nevezünk. Tárgya az 

általában vett létnek az országa, rendeltetése pedig a létezőnek saját igazságban való 

megismerése, objectum formáléja: az igazság!”182   

Az egyénre való odafigyelésen túl a nevelés alapjául szolgáló pszichológia célját ebben látta: 

„kiindulva az ember fokozatos fejlődésének megfigyeléséből, meghatározni az emberi élet 

funkcióit, megállapítani az emberi életet szabályozó erők viszonyát”.183 Úgy látta, minél 

magasabb egy társadalom műveltségi foka, annál nehezebb a nevelés, minél alacsonyabb, 

annál egyszerűbb. A nevelés célja szerinte „a serdülő nemzedéket a társadalom műveltségi 

fokára emelni, s a további haladásra képessé tenni”.184 Másutt két részterületre osztotta a 

nevelést: az általános nevelési irányra, amine fő célja az előbbi művelt ember; és egy másikra, 

aminek végcélja a művelt hazafi.185 

Libertiny Gusztáv Nyitra megyei tanár, FEMKE-tag, a Felvidéki Nemzetőr szerkesztője 

tanfelügyelőségének tizedik évfordulójára Pechány emlékkönyvet írt.186 Galgócon tanított 

ekkor az Állami Polgári Fiú-és Leányiskolában, és ebben az évben írta A panszlavizmus 

multja és jelene című tanulmányát is a Felső-magyarországi Nemzetőrbe. Libertiny, 

feltételezzük, jelentős hatással volt rá, pedagógusi pályafutása elején járt ekkor. A 

neveléstudomány vezérférfiának nevezte Libertinyt. Elsősorban azt a pedagógust tisztelte 

benne, aki a nevelés tág fogalmán belül a nemzeti nevelés kimagasló egyénisége volt, aki 

alapelveivel „a nemzetre különleges művelődési irányt hoz létre, mely az embernek mint 

embernek képzéséhez hozzácsatolja a honpolgároknak a viszonyokhoz mért képzését”. Az 

előbbi cél az általános, az utóbbi „különleges”. Míg az előbbi az ember-eszme fejlődését 

segíti elő, az utóbbi attól magasztosabb, hogy „kidomborítja s érvényre juttatja a nemzeti 

típust”. Előbbi célja a művelt ember, utóbbié a művelt hazafi. Libertiny konkrét érdemei 

                                                
182 PECHÁNY, 1881. Bevezető. 
183 PECHÁNY, 1887. 3.  
184 PECHÁNY, 1890. 5.  
185 PECHÁNY: Nemzeti nevelés. Nemzeti Népoktatás. I. évf. 9. szám. 1894. szeptember. 258. 
186 PECHÁNY, 1886a. 
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között említi, hogy tanfelügyelősége idején 1877-ben került bevezetésre a tanfelügyelő által 

írt „Magyar nyelv gyakorlókönyv” a szlovák elemi iskolákban, és örült annak is, hogy a 

könyv szép sikert aratott. Elismeréssel említette, hogy Libertiny kérelmezte a 

kultuszminisztériumban, hogy a magyarul nem beszélő tanítók számára tanfolyamokat 

szervezzenek, és hogy 1879-től ezek el is indultak. Elismerőleg idézte tőle a következőket: 

„mi nemzeti életünket csak úgy biztosíthatjuk, ha a köztünk és körülöttünk élő népek fölött 

műveltségünk adta fensőbbségünket megőrizzük”. Nagy hatással lehetett Pechányra a 

következő gondolat is: „legyen nálunk a nevelés eszménye az, hogy embert neveljünk, de az 

általunk nevelt ember legyen mindenek felett magyar honpolgár”. A magyar nyelv szerepének 

értelmezése szintén mintha a későbbi Pechányt idézné: „Az állam nyelve elfoglalta 

iskoláinkban az őt megillető helyet. Állami közkincsünk, a nemzeti nyelv, egyre nagyobb tért 

hódít és erősbíti a szoros kapcsolatot, mely hazánk népeit egy nemzetté fűzte ezer év óta.”187  

Libertiny hazafiasságán túl Comenius, Rousseau és Pestalozzi szolgálhattak példaképül a 

népnevelő ambíciókkal is rendelkező Pechánynak. Pedagógiájukról szóló tanulmányában 

nagyságukat alapvetőleg abban határozta meg, hogy egy válságos időszakban, Comenius a 

30-éves háború idején, Rousseau és Pestalozzi a nagy társadalmi változások korában alkotott 

maradandót. Ők voltak szintén azok, akik a serdülő ifjúság nevelésében látták a társadalom 

jobbításának elsődleges terepét. Gépies tanítás helyett sokoldalú, harmonikus fejlesztés, 

pszichológiára alapozott oktatás-nevelés, öntevékenység, önállóság, individualitás, 

szemléltetés, természetszerűség, az ember mint cél, testi nevelés: ezek a korszerű pedagógia 

kulcsfolgalmai Pechány szerint. Dolgozatunk tárgyát nézve mindenképp tanulságos, hogy 

Pechány mit idézett Comeniustól, az anyanyelven való tanulás közismert hirdetőjétől, és így 

mit tarthatott e tekintetben példaértékűnek. A nyelvre vonatkozóan a következőket találjuk: 

„A különbség, mely a rang, a születés, a vallási, nyelvi és nemzetiségi viszonyokból 

származik, ne zavarja meg az egyensúlyt, mert mindnyájan ugyanegy világ polgárai vagyunk, 

egy vér folyik ereinkben.” A három gondolkodónak a tanítás nyelvére vonatkozó tanait pedig 

így összegzi: „A gondolat, a szó és a tárgy szoros viszonyban állnak az értelemmel, a nyelvvel 

és a kézzel. …A szavak és a tárgyak paralellizmusa, s a nevelés természetszerűsége 

szükségessé teszik, hogy az oktatás a gyermek anyanyelvén folyjon.”188 Pechány figyelmeztet 

azonban, hogy a nyelvtanítás módszereit illetően már nincs összhang hármójuk között. 

Elsőként Comenius módszertani elméletét ismerteti, a későbbiekben Pechány pedagógiai 

                                                
187 Uo.: 10-11.  
188 „anyanyelvén” – kiemelés Pechánynál.  
PECHÁNY, 1890. 10., 22. 
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munkáiban is leginkább ez a szemlélet köszön vissza, tehát a gyakorlatiasságra fektetett 

hangsúly. Szintén elgondolkodtató, hogy Comenius módszertanának ismertetése során a 

következőt állapította meg: „Comenius a nyelveket magukban véve értékteleneknek tartja, és 

csak eszközöket lát bennük, melyekkel az ember ismereteket és tudományokat szerezhet; 

ennélfogva figyelmeztet, hogy – különösen a tanítás első éveiben – a haszontalan nyelvtanítás 

miatt más fontos tárgyat el ne hanyagoljunk”.189 Ha ezt összevetjük egy évvel későbbi, már 

idézett gondolatával: „Az egyén nyelve nem jele annak, hogy az illető mely néptörzs 

sarjadéka, hanem csak azt mutatja, hogy mely viszonyok közt fejlődött, neveltetett.”, és a még 

később egyre markánsabbá váló magyarosító törekvéseivel, egy lehetséges szempontként 

felmerül, a szlovák nyelvtanulás szükségtelenségét utóbb akár épp Comeniussal is 

megindokolhatta, illetve a maga elképzelése szerint értelmezhette gondolatait.190  

Pechány önmeghatározásában jelentős, ugyanakkor sokszínűségét is jellemzi, hogy az iparos-

kézműves szakma kapcsán is hivatottnak érezte magát arra, hogy véleményt mondjon. 

Kátéjában az iparos hivatás tekintélyének emeléséhez kívánt hozzájárulni azáltal, hogy 

összefoglalta a becsületes minta-iparos erényeit. Az önképzést lelki szemei előtt lebegtető 

iparosnak „viselete és életmódja, kötelességérzete és tudása szerezze meg neki embertársai 

tiszteletét, becsületét”. Ehhez kívánnak útmutatóul szolgálni az alábbi sorok: a magyar iparos 

káté.”191 Kátéja Az iparosok olvasótárának tetszetős könyvében jelent meg, olyan szorosan 

vett iparos szakmákhoz kötődő tanulmányok között, mint például „Kazánkezeléstan” vagy 

„Építéstan”. Pechány gyakorlati útmutatót nyújtott az iparostanoncnak, az iparossegédnek, az 

önálló iparosnak. A pénz kezeléséről, a takarékosságról, az ünnepnapi szentmiséken való 

ajánlott részvételről, a tapasztalatszerző vándorlásról, a tisztaság és illő magaviselet 

megtartásáról írt többek között. Katonás ajánlást fogalmaz meg: a szobába lépve a tanonc 

üdvözlettel köszöntse a jelenlévőket, érthető módon adja elő küldetése célját, majd feladatát 

elvégezvén illő üdvözlettel távozzon. A tanácsoknak ebben a körében tárgyalta azt is, hogy a 

tanonc mikor léphet be egy ház vagy lakás ajtaján: „Ha kopogásra nem nyer választ, ismételje 

a kopogást valamivel erősebben. Ha ezúttal sem nyer választ, az annak a jele, hogy a 

házbeliek nincsenek otthon, vagy hogy a második, harmadik szobában vannak. Ez esetben 

meg van engedve, hogy óvatosan a szobába nyisson.” A hasznos tanácsok között a hazafias 

magatartásra intés ebben a munkában is megjelenik. Mielőtt az önállósult iparos üzletet 

nyitna, eleget kell tennie hadkötelezettségének, amely alól egyetlen állampolgár sincs 

                                                
189 Uo.: 22. 
190 PECHÁNY, 1891a. 3-17.  
191 PECHÁNY, 1895. 4.  
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felmentve, hacsak nem terhelt komolyabb fogyatékkal. Pechány „hazafiasan” érvel: „A haza 

minden fiának, aki a katonai pályára alkalmas, kellő katonai gyakorlatot kell szereznie, hogy 

alkalom adtán, midőn vészes fellegek tornyosulnak az imádott haza határai felett, mint a haza 

hű fia állhasson a védők soraiba.”192 Szokásos szófordulatait ebbe a tanulmányába is 

belecsempészte. Az iparossegédnek ajánlja, hogy nyelvismeretét gyarapítsa és felhívja a 

figyelmet arra, hogy különösen Magyarországon van szüksége az iparosnak nyelvtudásra. 

„Mint magyar honpolgár, mint a magyar hazának a fia, a magyar nemzetnek a tagja, kell, 

hogy a nyelvet szóban és írásban jól bírja.” Találkozik e sorokban az önérzetes magyar hazafi, 

az egységes magyar nemzet tagja a következő sorok regionális identitással is rendelkező 

német, szlovák, szerb stb. iparosával: „Ezenkívül szükséges, hogy tudja, s lehetőleg írásban is 

jól kezelje ama vidék nyelvét, amely vidéken él.”193  

Bár ez nem egy politikai vagy történeti jellegű írás, a később egyre gyakrabban emlegetett 

nemzetiségi „túlzók” Pechánynál már ekkor – 1895-ös kiadás – megjelennek. Akiknek az 

előbb még ajánlotta az állam hivatalos nyelvén kívül a szűkebb értelemben vett szülőföld 

nyelvét-nyelveit elsajátítani, ugyanazokat óva inti azoktól az egyesületektől, amelyek az 

anyanyelv ápolását és fejlesztését hirdetik. Ezt a látszólag éles kontrasztot azzal oldotta fel, 

hogy e hangzatos jelszavakkal csábító egyesületeket a nemzetiségi fanatizmus melegágyainak 

mutatta be. Anyanyelvápolás: „Mi rejlik a jelszó mögött, azt a tapasztalatlan ifjú gyakran nem 

is sejti, de még azt sem veszi észre, hogy rövid idő múlva nemzetiségi fanatizmus 

tekintetében az egyesület főembereivel versenyez.”194   

Pechány nagy hangsúlyt fektetett az iskolára mint nevelési intézményre: „Az iskola az életre 

készít fel.”195 E felvetés kérdéseket is hordoz magában. A tanulást meddig szükséges 

folytatni, illetve milyen szinten érdemes befejezni? Mely életpályára kell felkészíteni a 

gyermeket? Milyen nevelési forma felel meg leginkább a tanuló természetének, jellemének, 

tehetségének?  

Pechány mint a gyakorlatias tudás híve, úgy gondolta, hogy az ilyen jellegű ismereteket 

igénylő szakmákban – azok konkrét megnevezése nélkül – jobbak az esélyek az 

elhelyezkedésre. A tanulást a serény munkának kell követnie: „Az ember egyik életcélja, 

                                                
192 Uo.: 30. 
193 Uo.: 20. 
Kiss Gy. Csaba szerint – Mikszáth Kálmánt idézve – a felföldi régió szlovák nyelve „helyi nyelv, 
vagyis nem nemzeti nyelv”; és mint ilyen, Pechánynál is a magyar államnyelv mellett – még – 
megőrizhette csökkenő szerepét. 
KISS, 2007. 79.  
194 PECHÁNY, 1895. 21.   
195 PECHÁNY: Školské skúšky. Slovenské Noviny. 1903. június 24, 1.  
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hogy magának bizonyos anyagi jólétet biztosítson. A saját családja jövőjével törődő ember 

kihasználja az időt, amikor még ereje teljében van, szorgalmasan dolgozik, hogy a későbbi 

napokra egy kis mellékest félretenni tudjon.”196 Pechány szerint ha az emberek ambíció és 

magasabb célok nélkül dolgoznak, nehezebben tudnak elhelyezkedni, külföldiek töltenek be 

nagy számban állásokat, vagy épp ellenkezőleg, az otthoniak külföldre „menekülnek” szebb 

életük reményében. Az általa egészségesnek tartott társadalmi állapotok elérése végett a már 

korai szakaszban elkezdett helyes nevelést tartotta szükségesnek, kezdve az alapvető 

szocializációs közeggel, a családdal. A gyermek a családban megszerzett alapokra tud 

építkezni. A szülő feladata a példamutatás és az utód hozzásegítése életcéljának 

felfedezéséhez, hozzászoktatni a gyermeket kötelességeinek lelkiismeretes és nem teherként 

vállalt teljesítéséhez, a józan gondolkodáshoz, meg életvitelhez. Az így fölkészített gyermek 

felismeri kötelességeit, az iskola pedig építkezhet rá, hogy szellemét tudással, szívét 

erkölcsökkel gazdagítsa. Így kifejlődik idővel a gyermek jelleme, erre lehet hosszú távon a 

jövőt építeni. 

Az iskola jelentőségéből adódóan szerette volna – a gyermek javát akarva – megfelelő 

mederbe terelni a szülő kapcsolatát az iskolával. A hatékonyabb iskolai munka végett 

Pechány arra buzdította a szülőket, látogassák az intézményt, melyben gyermekük tanul. 

Keressék fel a tanítókat, és együtt beszélgessenek el a gyermek előmeneteléről, 

magatartásáról, lehetőségeiről. Ez a pedagógusoknak is kedvezne, hiszen az elfogult szülők a 

tanító hibáztatása helyett a problémák valós okaira figyelnének, elősegítve ezzel a gyermek 

lelki és szellemi gyarapodását.  

A szülő szerepét fontosnak tartotta a gyerek pályaválasztása kapcsán is. „Minden, saját szent 

kötelessége tudatában lévő szülő minden erejével azon van, hogy saját gyermekét 

célorientáltan nevelve minél inkább felkészítse az életre.”197 Így az ideális szülő-nevelő 

Pechány értelmezése alapján az, aki szívósan dolgozik, lemondásra kész, és mindezt azért 

teszi, hogy gyermeke nevelése számára mindent biztosítani tudjon. A gyermeke javát kereső 

szülő egyik legkomolyabb fejtörésének a gyermek továbbtanulásának kérdését tekinti, hiszen 

a pályaválasztás jelentős részben függhet az iskola megválasztásától. A jó döntés meghozatala 

végett Pechány ajánlásokat fogalmazott meg, hogy mit érdemes a szülőnek figyelembe vennie 

gyermeke pályaválasztása során:  

 a gyermek tehetsége, szellemi, s fizikai adottságai, 

 az érintett kedve, akarata egyik-másik szakág művelését tekintve, 
                                                
196 PECHÁNY: Na začiatku školského roka. Slovenské Noviny. 1903. szeptember 1, 1.  
197 PECHÁNY: Voľba dráhy života. Slovenské Noviny. 1904. június 27, 1-2.  
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 a szülők anyagi helyzete, 

 helyi és családi körülmények. 

Pechány a gyakorlatias tudást igénylő szakmák irányába orientált, illetve ideális 

célállapotként jelölte meg az ilyen jellegű tudásban képzett szakemberek nevelését. Bár az 

elhelyezkedést ezen a területen is nehéznek tartotta a magyarországi ipar fejletlensége miatt. 

Nem tartotta elegendőnek az ipari iskolák számának gyarapítását, ehelyett inkább a városi – 

polgári – iskoláknak a kereskedelmi jellegű középiskolákkal való összekapcsolását látta olyan 

lehetőségnek, amely szerinte vonzaná a diákokat, többek között a használhatóbb tudásanyag 

elsajátítása és az alacsonyabb szintű hivatalok betöltésének lehetősége miatt. Ezzel együtt is, 

úgy gondolta, elkerülhetetlen az ipar felvirágoztatása, mely sok szorgalmas kéznek nyújtana 

munkaalkalmat, lehetőséget. A működő és széleskörű ipar megléte több diákot vonzana a 

praktikus tudást kínáló iskolák irányába, ez a tudás a végzett tanulók számára Pechány szerint 

biztosabb megélhetést nyújtana, mint sokak számára a felsőfokú képzettséget tanúsító oklevél. 

Többször visszatért pedagógiával foglalkozó írásaiban a szülők szerepére. Főleg az apára, 

mint kenyérkereső, ezáltal a jövőt biztosítani képes személyre gondolt. „Minden szülő nehéz, 

ámbár a szívnek kedves feladatából fakadó felelőssége tudatában legjobb tudása szerint 

igyekszik gyermeke egészséges fejlődését és jövőjét biztosítani, és jövőjük bebiztosítását 

elsősorban a képzésben, s művelésben látja.198 A lelkiismeretes apa, míg gyermeke az elemi 

iskolában tanul, figyelemmel kíséri fejlődését, s arra törekszik, hogy a gyermek a tanulásban 

minél eredményesebben haladjon. Majd amikor már a gyerek középfokú iskolázása kerül 

szóba, anyagi javaiból is képes áldozatot hozni, hogy ha lehetséges, a középiskolát is 

elvégezhesse. 

Pechány sajnálattal állapította meg, hogy az eredményes pedagógiai munkát hátráltathatja a 

pedagógus hivatás elégtelen anyagi megbecsülése. Ez azért lehet gond, mert a tanár, hogy 

fennmaradását biztosítsa, „nyugdíjkiegészítők” után kell, hogy nézzen, mellékállások 

vállalásával viszont megosztja erejét, ez pedig diákjai kárára válhat. Ezért is üdvözölte a 

pedagógusok önszerveződését, hiszen egységbe tömörülve nagyobb eséllyel küzdhetnek 

érdekeik érvényesítése végett.  

Örömmel tekintett a kollégiumok felállítására is Trencsén megyében. A tanulók ezekben 

felelős gondozásban részesültek, úgy a lakhatás, mint az étkezés tekintetében, s állandó 

felügyelet alatt álltak. A szülő számára megnyugtató, ha tudja, hogy gyermeke jó kezekben 

van. Előnyt jelent a kollégium a szülő számára abban a tekintetben is, hogy vidékiek esetében 

                                                
198 PECHÁNY: Trenčiansky internát. Slovenské Noviny. 1905. április 10., 1.  
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nem könnyű a gyermek elhelyezése a városban – kevesen vannak ugyanis az olyan családok, 

akik idegen gyermeket hajlandók magukhoz venni.   

 

A nyelv 
 
Pechány a nyelv anacionális jellegét emeli ki, elsajátításának egyes lépcsőfokait a 

gyermekkorban több művében leírta, legrészletesebben a Nemzeti Népoktatásba írt 

tanulmányaiban.199 Ugyanitt tanácsokat is megfogalmaz, ezekben Comenius módszertanát is 

felleljük a tekintetben, hogy Pechány sem ajánlja „a nyelvtan rendszeres tanítását igen korán 

kezdeni”.200 Ehelyett kezdetben az értő olvasásra helyezi a fő súlyt. A nyelvtanulásról 

megállapítja, hogy bármely nyelv eredményesen csak állandó gyakorlás útján tanulható: 

„Drótosaink Németországban megtanulnak németül, Franciaországban franciául, s 

Oroszországban oroszul. Nyelvtant nem tanulnak, mivelhogy beszélni gyakorlás által 

tanulnak meg.” Aki Magyarországon németül, franciául, angolul vagy más nyelveken tanul, 

nem csupán passzívan óhajtja művelni a nyelvet, hanem beszélni is szeretné. A magyar nyelv 

kapocs szerepét hangsúlyozza: „Erőteljesebben kerül ez a cél az előtérbe akkor, amikor az 

állami hivatalos nyelv megtanulásáról van szó, mely nyelv ismeretére az állam összes 

polgárának szüksége van, melynek ismerete nélkül a közéletben érvényesülni nem tud.” A 

magyar nyelv elsajátítása a nemzetiségek számára Pechány szerint tehát létfontosságú saját 

boldogulásuk végett. A nyelv eredményes elsajátításának színteréül az iskolát jelölte meg. 

„Az állam hivatalos nyelvének oktatása során legfontosabb a gyakorlatiasságra törekvés. Úgy 

kell tehát tanítani ezt a nyelvet, hogy azt a diák minél alaposabban elsajátítsa.” Szerinte a 

hivatalos nyelv ismeretének szükségességét a nemzetiségek képviselői is bizonyították azáltal, 

hogy ők maguk is megtanulták a magyar nyelvet. „Hiszen még a legelfogultabb embernek is 

be kell látnia, hogy az államon belül egy nyelv kell hogy uralkodjon, hacsak nem akarjuk, 

hogy a közügyek vezetése során babiloni káoszra kerüljön sor.”  Tapasztalataira hivatkozott, 

melyeket állítása szerint a szlovák tannyelvű iskolák hivatalos látogatása során szerzett. Arról 

ír, hogy a magyar nyelvet eredményesen lehet oktatni a szlovák iskolákban, sőt dicséretes 

eredményeket lehet elérni a szlovák anyanyelv mellőzése nélkül is.  „Saját tapasztatból 

                                                
199 Miként tart lépést a nyelvtanulás a szellemi fejlődéssel, az agy melyik része felelős a beszéd és az 
írás megtanulásáért, mikor, milyen szavakat használva kezd el beszélni a gyermek, a pszichológiai és 
logikai fogalmak elsajátításának menete stb. Minderről lásd például:  
PECHÁNY, 1894a. 
200 PECHÁNY: „A nyelvtan tanítása nem cél, csak eszköz.” A kifejezésbeli ügyesség nevelése az 
iskolában. Nemzeti Népoktatás. I. évf. 7. szám. 1894. május. 195., 200. 
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tudom, hogy még azokon a településeken is, ahol a nemzetiségi túlbuzgóság egyesek 

érdekéből kifolyólag a helyi lakosokat jelentős mértékben magával ragadta, a szülők még ott 

is bizonyították, hogy örömmel vennék, ha gyermekeik az állam hivatalos nyelvét, a magyart 

megtanulnák, mert annak szükségességét belátják, s előnyeit elismerik. Jól tudják, hogy ez 

miatt nem kell lemondaniuk saját szlovák anyanyelvükről.”  

A Slovenské Noviny így számol be Pechány tevékenységéről, iskolalátogatásai kapcsán: 

„Pechány Adolf megtekintette az iskolákat Árva-, Liptó-, és Túróc-megyékben. Arra a 

következtetésre jutott, hogy a községi és egyházi elemi iskolák nagyobb része elárvult 

helyzetben van, ennek az egyik következménye az, hogy a gyerekek tárgyi tudása is foghíjas. 

A tanítók is gyengén teljesítenek, Pechány ezért állami iskolák létesítését látja 

indokoltnak.”201 Ez az első alkalom, amikor állami iskolák felállítására tett javaslatot a 

magyar nyelv eredményesebb elsajáítítása végett. A különbség az államfordulat utáni 

magatartásához képest abban van, hogy ekkor még a szlovák nyelvet is védelmezi, Comeniust 

idézve az anyanyelven tanulás fontosságára is hivatkozik, és a magyart, közvetítő szerepe 

miatt, a sikeres kommunikáció elősegítése végett szorgalmazza a nyelvileg színes 

Magyarországon. 

Sajnálkozik azon, hogy a szlovák nemzetiségi sajtó célja véleménye szerint mindössze az, 

hogy „…miként lehet a szlovák szülőket az állam hivatalos nyelvének tanulásával szembeni 

lelkületre rávezetni.”202  Pechány tagadta a szlovák nemzetiségi sajtó kritikáját, többek között 

azt is, amely szerint a szlovák iskolákban kötelezővé váló magyar nyelv tanításnak a helyi 

pedagógusok csak a színvonal csökkenésével tudnak eleget tenni, mivel ez számukra 

többletmunkával jár. Álláspontja szerint az oktatás minősége elsősorban a pedagógus 

személyétől függ, s a választott módszertől, meg a helyi – anyagi – körülményektől. Pechány 

mindenesetre élvezte Apponyi miniszter bizalmát, de utóda Zichy kultuszminiszter is 1912-

ben öt évre  kinevezte az országos iskolaügyi tanács tagjának, majd a kinevezést 1916-ban 

újabb 5 évre meghosszabbították.203 

1916-ig a nyelvi kérdésről (tehát a magyar nyelv oktatásának kérdéséről a nemzetiségek 

körében, a magyar nyelv és a magyarországi nemzetiségek nyelvének viszonyáról) Pechány 

úgy vélekedett, hogy az a valós szakmai viták helyett a politikai agitációk áldozatává vált.  

                                                
201 Vyslanec od ministerstva výučby. Krajan. 1907. jún. 13., 6.  
202 PECHÁNY: K rečovej otázke. Slovenské Noviny. 1916. júl. 30., 1.  
203 Erről lásd: Vymenovanie. Krajan, 1912. jan. 18. és Vymenovanie. Slovenské Noviny. 1916. nov. 
16. 
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Üdvözölte az Apponyi (1906-1910-ben a Wekerle Sándor vezette koalíciós kormány vallás- 

és közoktatásügyi minisztere) nevéhez fűződő törvényt (1907: Lex Apponyi), és azt is, amikor 

elkezdődhetett a rendes tantárgyként bevezetett szlovák nyelv oktatása a felföldi tanítóképző 

intézetekben. Apponyi, indoklása szerint egy olyan többnyelvű, de kulturálisan integrált 

országot képzelt el, amelyben a magyart mindenki értette, sőt a jövő értelmisége mint lingua 

francát beszélte volna. A nevével összekapcsolt törvény ezért azt tűzte ki célul, hogy a nem 

magyar anyanyelvű gyermekek a negyedik évfolyam befejezését követően gondolataikat ki 

tudják fejezni szóban és írásban is magyarul. A magyar nyelv oktatása mellett a tanítókat arra 

kötelezték, hogy a diákokat hazafias szellemben, azaz a „magyar politikai nemzet” szeretetére 

neveljék. Ennek érdekében minden iskola falára fel kellett szerelni a magyar címert, s 

ünnepélyes alkalmakkor ki kellett tűzni a magyar zászlót.  

A XIX. század végétől egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy a nemzetiségek tömeges 

magyarosodásának a reménye csupán illúzió, ezen az egyes törvények sem tudtak jelentősen 

változtatni. A Lex Apponyinak és a korábbi hasonló törvényeknek eredménye a 

nemzetiségekkel szembeni egyre kevésbé toleráns közszellem mellett a nemzetiségi 

iskolahálózat folyamatos visszafejlődése volt az 1880-as évektől kezdődően. 

Pechány 1916-ban is úgy találta, hogy a szlovák nyelv oktatása ezekben az intézményekben a 

legtöbb esetben eredményesen történik. Szerinte a nem magyar anyanyelvű diákok általában 

folyékonyan megtanulják a magyart, a magyarok pedig sikerrel tanulják a tanítóképzőkben a 

nemzetiségek nyelvét. A szorgalmas és ambíciózus diákokat szerinte az motiválta, hogy új 

nyelvet tanulnak, s főként hogy olyan nyelvet, melyet bár korábban beszélni hallottak, 

azonban nem értettek meg. „Gróf Apponyi praktikus szempontok által vezéreltetve rendelte el 

a nemzetiségek nyelvének oktatását, azért, hogy a népiskolákban ne eredményezzen zavart az, 

ha például a tanítót Csacáról Kecskemétre helyezik, vagy fordítva.” A népiskolai nyelvoktatás 

sikeréről a következőket  írta: „A népiskolák felkeresése során a Felvidék egyes megyéiben 

megbizonyosodtam arról, hogy az úgymond közvetlen módszer az állam hivatalos nyelvének 

oktatása során eredményesen érvényesül ott, ahol már a bölcsődékben a gyermekeket 

felkészítették a magyar tanítási nyelvű iskolákba.” A 3-4 éves gyermeknek a közvetlen 

módszert tartotta megfelelőnek. A hatéves kortól a közvetlen módszert más módszerekkel 

szükséges kiegészíteni. Ekkortól a gyermek azon a nyelven gondolkodik, amelyiken beszél. 

Ezért egy-két dolgot külön meg kell magyarázni, hogy azt a kisiskolás megértse, hiszen olyan 

nyelven tanul, amelyet még korábbról valószínűleg nem ismer. Ennek pedig olyan nyelven 

kell történnie, melyet a gyerek beszél. Azt az oktatáspolitikai célt, mely szerint a tanulónak 

legfeljebb hat év alatt kell társalgási szinten megtanulni az állam hivatalos nyelvét, Pechány 
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szerint „…a tanító sokkal könnyebben eléri, ha pedagógusi képességei mellett mindkét 

nyelvben jártas.”204 

Pechány véleményezte a nemzetiségi nyelvek bevezetésének szándékát a középiskolai 

oktatásba a görög tantárgy helyett (ez Jankovich Béla vallás- és közoktatásügyi miniszter 

felvetése volt 1916-ban). Szerinte ez hosszú távon megtérülő oktatáspolitikai elgondolás, 

mely a praktikusságra helyezi a hangsúlyt. „Elsősorban arról van szó, hogy a hivatalnokok, 

kik a lakossággal naponta érintkeznek, ismerjék a nép nyelvét. Az ilyesfajta tudás hiányában a 

hivatali teendők végzése a legtöbb esetben lehetetlen.” Mire lehet számítani a nyelvtanulás 

terén? „A szlovák ember szívesen tanul nyelveket, és azokat viszonylag könnyen is tanulja. 

Bizonyítják ezt drótosaink és házaló iparosaink. Szívesen dicsekszik, hogy anyanyelvén kívül 

más nyelveken is beszél. Érzi a nyelvek ismeretének szükségességét, ezért igyekszik, hogy a 

nyelvet megtanulja. Saját anyanyelvét azonban szereti.”205 

Szlovák nyelvű tankönyveket is kiadott, és ezt állítása szerint hasonló céllal tette, mint szótára 

esetében: azt hihetnénk, tettekkel próbálta elősegíteni annak megvalósulását, amit hirdetett, a 

magyar és a szlovák nemzet közeledését, egymás megismerését, és nyelvük kölcsönös 

elsajátítását, hosszútávon a szlovákok integrálását a magyar államba. A magyar nyelv mind 

dominánsabb szerepének hangsúlyozása az idő előrehaladtával azonban kérdésessé teszi 

ennek a szándéknak a hitelét.  

Hivatalosan azok számára készültek ezek a könyvek, akik a tanítóképzőkben a jövendőbeli 

tanároknak tanították a szlovák nyelvet, meg természetesen a tanítóképzők diákjai számára. 

Tankönyvekről van tehát szó: a Slovenská cvičebnica („szlovák gyakorlókönyv”) azok 

számára készült, akik még teljesen kezdők a szlovák nyelv tanulásaában. A kötet célja az volt, 

hogy olvasói ismerkedjenek a nyelvel, tanuljanak meg olvasni, írni, és tegyenek szert 

alapszókincsre. A Domáca pokladnica viszont azok számára íródott, akik már valamelyest 

beszélték a szlovák nyelvet, s elsősorban tökéletesíteni szerették volna szlovák 

nyelvtudásukat. Ez gyakorlatilag egy olvasókönyv, amely a legkülönbözőbb témákat dolgozta 

fel a mindennapi életből, kitérve a mezőgazdaságra, állattartásra, egészségre, polgári jogra és 

más területekre is.  

 

 
 
 

                                                
204 PECHÁNY: K rečovej otázke. Slovenské Noviny. 1916. júl. 30., 1.  
205 Uo.  
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Iskola és pánszlávizmus  
 

Pedagógiaji törekvéseinek része az általa pánszlávnak nevezett szlovák nemzeti mozgalomra 

való odafigyelés.  „A magyar hazafiakat kellemes hírrel lepték meg Turócz-Szent-Mártonból. 

Nevezetes, hogy éppen onnan, a hol a magyarországi panszláv világ fókusa van, honnan eddig 

csak magyarellenes akcióról, hazaellenes törekvésekről, muszka barátságról szóló hírek 

szálingóztak, ama Turócz-Szt.-Mártonból, mely a panszlávok Mekkája gyanánt emlegettetik, 

mely néhány évtized alatt annyi panszláv akciót volt képes kifejteni, s annyi titkos tervnek 

megőrzője volt.” Pechány 1888-ban úgy látta, a Felföld e városában új élet és új meggyőződés 

van kibontakozóban, mégpedig az általa „igazi hazafiasnak” tartott, tehát a magyar államhoz 

hű érzület. Lelkesedése abból fakadt, hogy több ízben arról értesült, magyar nyelvű, 

hazafiasnak mondott előadások és színművek arattak a városban állítólagos sikert. Ezekre a 

kedvezőnek gondolt jelekre építve célként fogalmazta meg: „egy akcióképes egésszé hozni 

össze a megye hazafias értelmiségét, magyar versenyképes intelligens társadalmat állítani 

síkra a panszlávok pártjával szemben.” Túróc megye egész területén szétszórva számos 

pánszláv aktivista tevékenykedik – állította Pechány –, és fáradozásaik gyümölcsözők. 

Akcióikat a felmerült vádak alapján működésük idején a megye szlovák nyelvű gimnáziumai 

is segítették. A pánszlávok agitációjának rendszerességéből és eredményességéből fakadóan 

az emberek Pechány szerint úgy érezhették magukat, mintha Magyarország határain túl 

élnének. Azonban: „A gymnasiumok bezárattak, s helyükbe a magyar kormány a magyar haza 

érdekét szolgáló, feladatuknak és czéljaiknak megfelelő intézeteket állított fel.”206 

Znióváralja, Túrócszentmártom és Nagyrőce város szlovák tannyelvű gimnáziumainak 1874 

és 1875. évi bezáratását indokoltnak tartotta a pánszláv eszmék állítólagos terjesztése miatt. A 

bezárt túrócszentmártoni gimnázium helyére felállított állami polgári- és fiúiskola és annak 

különböző megyékből átirányított tanári testülete pedig „…megkezdte e kedvezőtlen 

körülmények közt munkáját.” Ennek eredménye lett szerinte az, hogy: „Turóczmegye 

hazafias körei tevékeny, hazafias, kötelességtudó, és fáradni képes és akaró, fiatal 

nemzedékkel lett gazdagabb. Valóban, a turócz-szentmártoni polgári iskola megmutatta, 

hogyan kell állami iskolának a Felvidéken hazafias kötelességét teljesíteni.”  

A kormány bölcs intézkedésének tartotta Pechány a Felföld állami oktatási intézetekkel való 

ellátását. A túrócszentmártonin kívül a nagyrőcei, galgóci, liptószentmiklósi, alsókubini és a 

szenici állami iskola megalapítását is üdvözölte. Ezeknek az iskoláknak társadalmi és hazafias 

hivatást tulajdonított. Pechányt elszomorította, amikor azt látta, hogy az előbb említett 
                                                
206 PECHÁNY: Iskoláink szereplése a társadalomban. Felső-magyarországi Nemzetőr. 1888/3 



 80 

városok magyar tannyelvű iskolái – nem számítva ezek közé a túrócszentmártonit – állítása 

szerint nem adtak úgymond életjelet magukról, ugyanis ő ebből arra következtetett, hogy 

„…ténykedésük társadalmi téren egy értékű a semmivel.” Ezért sem válhattak szerinte ezek a 

hazafias társadalomnak központjaivá, oktatási intézményeivé.  

Mi lehet ennek az oka, tette fel Pechány a kérdést. Véleménye szerint az okok a 

következőkben keresendők: 

 a közönségnek az iskola iránti közömbössége; küldetését felfogni és támogatni épp 

ezért nem tudja, vagy nem akarja, 

 vagy az intézmény letargiáján múlhat (ennek szintén számos oka lehet), hogy az iskola 

nem küzdötte föl magát a megfelelő társadalmi helyre. 

„Alig tévedünk azonban, ha az említett két lehetőséget összekapcsolva állítjuk, hogy ily 

esetekben a társadalom és az iskola egyaránt és egyszerre hibás.”  

A szülők hajlamosak szerinte arra, hogy a közjóért fáradozó tanítót, a tanügy emberét 

elfogultan nézzék, így pedig a kölcsönös – szülők és tanítók közti – támogatás ellehetetlenül: 

„Az iskolából tanműhely lesz, s a tanító munkája az iskola négy falán túl ki nem hat; 

társadalmi szerepe semmivé lesz s kénytelen visszavonulni.” A tantestületek meg „Hibáznak, 

midőn a társadalom közeledését várják, holott nekik volna hivatásuk a társadalmat az 

iskolának megnyerni, akcióra serkenteni, s így állásukat a társadalomban megalapítani.”207 

Hogy kultúrmisszióját – a magyar állam érdekeinek érvényre juttatását – elérje, a 

tantestületnek el kell tekintenie a kicsinyes dolgokkal való bíbelődéstől, az önérdeket háttérbe 

kell szorítani az iskola javára, s a fő kötelességek teljesítését nem követheti közömbösség és 

érdektelenség. „Nemzetiségi vidéken a magyar állami iskola csak úgy és csak akkor felel meg 

’magyar állami’ címének, ha képessé teszi magát arra, hogy társadalmi szereplésével a 

magyar állam érdekeit érvényre juttassa, a hol szükséges megvédje s az állami intézmény 

részére a társadalom becsületét kivívja.”208  

Fontos jelentőséget tulajdonított Pechány a közművelődési egyesületeknek, a felvidéki 

egyletnek (FEMKE) különösképpen, a haza szolgálatát látta bennük. Miben látta a 

közművelődés jelentőségét Pechány? Abban, hogy: 

 a pénztárakba folyó tőkét egyrészt óvodák felállítására és fenntartására fordították. „Ez 

a közmivelődési egyletek legelső és legjelentékenyebb működési köre, midőn a 

zsenge, romlatlan gyermeki szívbe a hazaszeretet legszebb erényét oltja be. És ez 

                                                
207 PECHÁNY: Iskoláink szereplése a társadalomban. Felső-magyarországi Nemzetőr. 1888/3 
208 Uo. 
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többnyire oly helyeken történik, hol a nemzetiségi fanatizmus épen megfordított 

munkára találna alkalmat és módot.” 
 A felnőttek tanítása magyar nyelvre a következő fő tevékenységforma, amellyel az 

egyesület foglalkozott, ez az egyesületek választmánya részéről különös figyelemben 

részesült. Azonban „…ennek is sok akadály gördittetik az utjába a nemzetiségi izgatók 

részéről, kik jól tudják, mennyit képes a kötelességtudó és a hazafiság érzelmétől 

áthatott tanító a haza szolgálatában tenni.”209 A „nemzetiségi izgatók” célja ugyanis 

Pechány szerint a nép elszigetelése azoktól az iskoláktól, ahol a magyar állammal, a 

közös haza iránt lojális légkör uralkodik. Az egyesületek könyvadományokkal 

tüntették ki azokat a tanulókat, akik a magyar nyelv tanulásában kitűnő előmenetelt 

tanúsítottak. A hazafiasnak gondolt és a nép oktatására szolgáló írások és könyvek 

gyakran ingyenesen kerültek kiosztásra. A nemzetiségek – szlovákok – egyes 

képviselői tiltakoztak ez ellen is, de Pechány szerint: „Hiába zúgolódnak erre is a 

panszlávok, mert a művelődés szellemi élet, s az élethez egészséges eledel szükséges, 

méreg – a milyent ők nyújtanak – csak halált okoz.”  

Pechány sajnálta, hogy a felföldi társadalom egységesülésének a pánszláv áramlat nem 

csekély gátját képezi. Ezért is volt fontos szerinte, hogy a művelt társadalom egyesület 

formájában vegye kezébe a nép művelését. „Ez által a néhol tapasztalható elszigeteltség 

megszűnik, s a közeledés szorosabban hozza egymáshoz a társadalom tagjait, hogy ismét 

annál hathatóbban fejthessék ki tevékenységüket a haza javára.”  

Ez irányban működni pedig nem csak üdvös és szükséges, de mindenkinek kötelessége is, 

„…ha nem akarjuk a felvidéki tót népet a fanatikus panszláv agitátoroknak prédául dobni.”210 

A fentiek alapján a közművelődési mozgalomról összességében tehát mégis úgy tűnik, hogy 

egy átgondolt magyarosítási programról volt szó, amelyet Pechány támogatott. A magyar 

tannyelvű állami iskolák a szlovák régiókban azonban csak kis hatásfokkal működtek, alig 

magyarosítottak.211 

 

A pánszlávizmus története  

 

A pánszláv Jászi Oszkár értelmezése szerint „már akkor is azt jelentette, amit ma a vármegyei 

hatalmasságok szemében: oly embert, ki a vármegyei gentry hatalommal szembe száll, és 
                                                
209 PECHÁNY: Egyesületünk érdekében. Tisztázzuk a helyzetet. Felső-magyarországi Nemzetőr. 
1887/24 
210 Uo.  
211 ÁBRAHÁM, 2003. 142. 



 82 

népe nyelvét és önkormányzatát védi, a kényszer-magyarosítás ellen küzd”.212 E tipikusan 

Közép-Európára jellemző mozgalom a szláv kölcsönösség gondolatából kifejlődött politikai 

törekvés, vagy ennek a törekvésnek a feltételezése és vádja. Míg a szláv kölcsönösség a 

történeti romantikából, a barokk szlavizmusból és August Ludwig von Schlözer és Johann 

Gotfried Herder hatására fejlődött politikai céloktól mentes eszme, és eredendően a térségben 

élő szlávok nyelvi, kulturális összefogását célozta meg, addig a pánszlávizmus politikai síkon 

hirdette az összefogást a szlávok között.213 A szlovák nemzeti mozgalmat Magyarországon a 

Miniszterelnöki Hivatal nemzetiségi osztálya kezdte pánszlávként jelölni, kifejezve a magyar 

politikum XIX. század első felében megjelent törekvését, hogy a szlovák mozgalmat 

összekapcsolja a pánszlávizmus orosz birodalmi értelmezésével.214 

Munkássága egy részét Pechány a pánszlávnak nevezett és káros ideológiaként ábrázolt 

jelenségnek szentelte. E témával foglalkozó munkáit végigkíséri bizonyos fokú aggodalom, 

ami a pánszlávizmus feltételezett eredményeivel, hatásaival magyarázható. A magyar állam – 

területi – egységét és politikai függetlenségét, a nemzetiségek békés egymás mellett élését, az 

alkotmányt, a tradíciók fenntartását látta veszélyeztetve. 

Állásfoglalása a pánszlávizmussal szemben az volt, hogy a magyar állameszmét szilárdítani 

és az alkotmányt biztosítani kell. „Az áramot ellenárammal, a hatást ellenhatással akarjuk 

legyőzni.” Fontos ezért, szögezte le Pechány, hogy e negatívként feltüntetett eszmét és 

mozgalmat az eredményes és szükséges ellenlépések megtétele végett a társadalom 

megismerje.  

A pánszlávizmust úgy jellemezte, hogy az szerinte „Ama társadalmi baj, mely 

Magyarországon, különösen annak felvidéki megyéiben a jámbor és békeszerető tót 

honpolgárok közt ütötte fel tanyáját; a minden igaz magyar honpolgár által annyira megvetett 

panszlavizmus, mely évről-évre merészebb hangon tudatja, hogy létezik és gyarapodik: 

képezi most úgy a politikai, mint a társadalmi kérdések jelentékeny tárgyát.”215 

A nemzetiségi mozgalmakat – elsősorban a szlovákra gondolt – Pechány pánszlávként 

jellemezte, és úgy is nevezte. Mint nyelvi és kulturális mozgalom kezdett e „baj” szerinte 

kibontakozni. Pechány Pavol Šafáriknak tulajdonítja a kezdeteket, „...ki a különböző szláv 

nyelveket vizsgálván, a közöttük létező hasonlatosságnál fogva azt állította, hogy azok egy 

                                                
212 JÁSZI, 1912. 401. 
213 Schlözer és Herder oroszországi élményeiről és az orosz-szláv kapcsolatokról beszámol Vesztróczy 
Zsolt tanulmányában: 
VESZTRÓCZY, 2008. 87-100. 
214 DEMMEL, 2009. 147. 
215 PECHÁNY, 1886b. 129.  
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törzsről szakadtak.“216 Pechány szerint ez azért volt veszélyes, mert Šafárik óta – állítja –  

fellángolt a hit, ami később már törekvéssé vált, hogy ami a múltban már egyszer volt, az 

idővel újra lehetségessé válhat. Tehát a magyaroknak a Kárpát-medencében való megjelenése 

szakította el egymástól a szláv törzseket, de ismét teljes egészet alkothatnak.217 Neki 

tulajdonítja ezért az irodalmi pánszlávizmus megteremtését. Šafárik egyébként munkáiban 

a szlávok eredetét („A szlávok eredete“, „A szláv régiségek“) és a szláv nyelvek történetét 

(„A tót nyelv és irodalom története“) kutatta.  

Pechány a pánszlávizmus politikaivá fejlődésében jelentős szerepet tulajdonított Ján 

Kollárnak. Véleménye szerint Kollár pesti evangélikus lelkész szellemére döntő hatással 

voltak a jénai diákévek, ahol megismerkedett a német diákmozgalmakkal, azok egységesedési 

törekvéseivel. Ezek hatására fogalmazta volna meg a szlávok egyesülésének szándékát fő 

művében, a “Slávy dcera“ című, először 1824-ben megjelent epikus költeményben 

(szonettkoszorú). Bár Kollár irodalmi téren megvalósítandó egységre gondolt („Unio in 

litteratura inter omnes Slavos“), egyes megállapításai mégis rémisztően hathattak Pechányra 

(is).218  

A XVIII. század végétől kezdett kialakulni a modern történelemszemlélet a cseh nemzet 

kialakulásáról.219 Az eredetre, az eredet régiségének kutatására került a hangsúly. Divattá vált 

az indoeurópai ősnyelv, a szanszkrit kutatása. A népek története ezáltal évezredes kontextusba 

került. Kollár találkozott ezzel a szemlélettel, s ő is távlatokban kezdett gondolkodni: mint 

szláv ember, a szanszkrit ősiség és indoeorópaiság tudatában úgy kezdte érezni, hogy a szláv 

nagy nép (a szanszkritok korától fogva három földrészen, Európában, Ázsiában és Alaszkában 

folyamatosan voltak jelen), a germánok mellett kulturális oszlop, nagy jövővel. 

Oroszbarátsága gyermekkori élményeiből fakadhatott (találkozás orosz katonákkal 

a napóleoni háborúk idején). Az említett „rémísztő“ megállapítások a következők lehettek 

(Pechány idéz a “Slávy dcerából“): „Mi lesz, úgymond, a szlávokból száz év múlva? Mivé 

lesz egész Európa? A slavizmus folyton terjeszkedik és mint az özönvíz szakadatlan 

áramlással borítja el a világrészt. A nyelv, melyet a németek lenézően rabszolgák nyelvének 

gúnyolnak, az ő palotáik termeiben, az ő folyamaik torkolatánál fog zengedezni. Szláv 

csatornákban áramlanak majd a tudományok; szláv szokások s erkölcsök, szláv dalok 
                                                
216 Pavol Jozef Šafárik (1795-1861) a nemzetközi szlavisztika egyik legjelentősebb képviselője.  
PECHÁNY, 1886b. 129.  
217 A szlávok szétszakításának mítosza František Palacký (1798-1876) cseh történésztől származik. 
218 A mai kutatási eredmények közül megemlítendő többek között Kis Szemán Róbert újabb Kollár 
elemzése a Slávy dceráról.  
KISS SZEMÁN, 2012. 
219 Erről bővebben: MACURA, 1995. 
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s jelmezek fognak uralkodni az Elba és a Szajna partjain.“ A mű címében szereplő mítikus 

nőalak, „a szlávság/dicsőség lánya“ mint nőóriás van ábrázolva, ki egyesíti a szláv törzseket 

és megalkotja a nagy szláv hazát, Pánszláviát.220 „Európa remegne és térdre borulna előtte“, 

idéz Pechány a műből, vélhetően azzal a szándékkal, hogy ezáltal is érzékeltesse a jövő szláv 

államalakulatának várható céljait.  

Így értékelte a művet: „A költemény célja a szlávok dicsőítése, benne a pánszlávizmus 

határozott vonásokban domborodik ki.“ Pechány ezért Kollártól kezdve tekintett 

a pánszlávizmusra, mint olyan mozgalomra, mely már politikai ambíciókat is megfogalmaz. 

A költemény tartalmát pedig bizonyítékul hozta föl arra, hogy „...szerzője ama szláv izgatás 

nyomása alatt állott, mely izgatás a szlávok lakta vidéken aggasztó módon nyilvánult.“ 221  

Az orosz hódítástól való félelem a magyar közgondolkodásban már a XIX. század közepétől 

jelen volt, amit az 1849-es magyarországi orosz intervenció kellően táplált.222 Pechány – 

miként a reformkori magyar politikai elit általában – összefüggést látott a nemzetiségek 

„izgatása“ és Oroszország hegemóniára törekvése, expanzív tervei közt a Balkánon, illetve 

Kelet- és Közép-Euróban. A pánszlávizmust ezért egynek tekintette a “russzizmussal“. Hogy 

az orosz befolyást bizonyítsa, idézi Csicsakov orosz admirális „Mémoires d’un homme 

d’etat“ című munkáját. I. Sándor  1812. áprilisi utasítását az admirális számára perdöntő 

bizonyítéknak tartotta. A cár parancsa értelmében Oroszország Ausztriával és 

Franciaországgal szembeni helyzetének megerősítése végett a szláv népek harciasnak mondott 

szellemét kell kihasználni. Ezért (Pechány idéz a műből): „Szükséges, hogy ön minden lehető 

eszközt felhasználjon a szláv népek föllelkesítésére, hogy őket célunkra vezethesse.“ 

„...Ígérjen nekik függetlenséget, egy szláv ország felállítását, legbefolyásosabb embereik 

pénzel való jutalmazását, a vezérek és a hadseregek számára díszjeleket és illő czimeket.“ 

Pechány kortársaihoz (Grünwald Béla és mások) hasonlóan túlértékelte az orosz befolyást 

a hazai szláv nemzetiségekre, s nem ismerte el, vagy elképzelni sem tudta a nemzetiségi 

mozgalmak kialakulását és a nemzetiségek politikai önállósodásra törekvését e dimenzión 

kívül. 

                                                
220 PECHÁNY, 1886b. 129. 
221 Uo.: 129.  
222 Demmel József Wesselényi Miklóst idézi az orosz-magyarországi szláv kapcsolatok rövid 
jellemzése során: „Honunkban kevesen lehetnek, kik ne tudnák, miszerint már emberemlékezet óta a 
szláv, görög, és oláh népességet mennyi orosz megbízott és küldött, részint idegen, részint honbeli s 
jelesen a nevezett hit- és nemzetbeli papok mennyien csábították s bujtogatták.” Wesselényi, jegyzi 
meg Demmel, a fogalmak jelentésének összemosásával a nem magyar nemzeti értelmiséget 
pánszlávnak és hazaárulónak nevezi. „A magyar-szlovák viszonyt ezek a szlavo- és russzofóbiák 
egészen 1918-ig megterhelték.” 
DEMMEL, 2008. 93. A Wesselényi idézet eredeti fellelhetősége: WESSELÉNYI, 1992. 51. 
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A szlovák nemzeti mozgalom kialakulásáról Pechány úgy gondolkodott, hogy az 

a magyarországi szlovákok felizgatásának az eredményeként született. Ezt az eredményt 

pedig az orosz (ahogy ő nevezi) „agitátorok“ beteljesedett céljaként értelmezte. Szerinte amit 

az oroszok úgymond sínre tettek, az minden korábbi előzmény nélkül, lavinaként indult meg: 

„És egyszerre lárma keletkezik, panasz, jajgatás hallatszik a tótok elnyomásáról, a tót 

nemzetiség megsemmisítéséről.“ 223 

Az evangélikus egyesületek politikai lépésének tartotta azoknak inkább kulturális jellegű 

igényét, amikor azok például szlovák tanszéket követeltek a felsőoktatásban. Hangsúlyozta, 

hogy az evangélikus egyház akkortól politizálódott, amikor letért az eredetileg kijelölt útról (a 

jövendőbeli lelkészek és tanítók szlovák nyelvű képzése). A szlovákok nyelvi igényeit tehát 

nem spontán és természetes folyamatként értékelte, hanem nemzetiségi izgatás 

eredményeként tekintett rá. 

Kizárólag a szlovák nemzeti mozgalomnak rótta föl, hogy elégedetlenséget szított és 

terjesztett szerinte a békés szlovák polgárok között.  

A pánszláv mozgalom történetében Pechány az evangélikus egyházat tartotta a mozgalom 

fészkének: „Dacára annak, hogy az evangélikus egyház conventjein még mindig hazafias 

szellem volt a túlnyomó, a panszlavizmus mégis napról-napra nagyobb teret hódított az 

evangélikus egyházban.” Időközben a „…a baj nagyra nőtt, hogy elkerülhetetlen [volt, megj.: 

ZZ] vele komolyan szembenézni”, idézi Pechány Kossuthot, ki az evangélikus egyházon 

belüli szlovák mozgalmi tevékenységére utalt. A helyzet súlyosságát ugyanő így látta: „Itt 

roppant erővel, határozott szigorúsággal szükséges fellépnünk; de hogy felléphessünk, el kell 

készülve lennünk számra nézve is a tótok ellenében, kik alkalmasint egész phalanxxal 

jövendnek be.”224 

Pánszláv befolyást, illetve tevékenységet látott a szlovák mozgalom követelései mögött, s 

azokat a magyar állam érdekeivel összeegyeztethetetlennek tartotta, ezért nem ismerte el a 

kezdetben (XIX. század első fele – egy felségfolyamodvány például 1842-ből) kulturális 

követelések (több szlovák cenzor Budán és Pozsonyban, a magyarul, vagy németül megjelent 

munkák szlovák nyelven történő kiadása, szlovák nyelvű tanszék, a latin nyelvhasználat 

engedélyezése, meghagyása egyházi ügyekben, például az anyakönyv vezetése során) 

jogosságát sem. A Zay gróf által felkarolt ügy, a két protestáns egyház (a református és az 

evangélikus) uniója nem sikerült, az egyesülés nem történt meg, a protestáns egyházban a 

magyar anyanyelűek nem kerülhettek többségbe. Pechány az egyesülés kudarcát is pánszláv 
                                                
223 PECHÁNY, 1886b. 130.  
224 Uo.: 137.  
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tevékenységgel magyarázta: „A pánszlávok megszaporodott hívei részint röpirataik, részben 

az alsóbb osztályú nép izgatása által nem szüntek meg folytonos akadályokat gördíteni”, 

mígnem 1848-ra az ügy végképp eljelentéktelenedett. Az 1848-as esztendő nagyszerű 

törekvéseinek tartotta Pechány a magyar nemzet erőssé és hatalmassá tételét, a haza szabaddá 

és virágzóvá emelését. Az ördöginek beállított pánszlávok pedig ekkor „…titokban 

készülődtek; gyártottak terveket és gondoskodtak a kellő számú emissáriusról.” Ľudevít Štúrt, 

Michal Miloslav Hurbant és Milan Milosvav Hodžát tartotta Pechány azoknak, akik szerinte a 

leginkább okolhatók a szlovák nép egy részének felizgatásáért. A többség, nemzetiségre való 

tekintet nélkül, azonban a forradalom előestéjén az „izgatók” ellen fordult, számol be a 

feltételezett közhangulatról Pechány. Röpiratoknak (Laurer: „A Stúr-féle tótság veszedelmes 

iránya” és Lanstják: „Antimagyar”) tulajdonította Pechány azt, hogy a köz figyelme Štúr és 

társainak tetteire irányult, hogy az így kialakult általános megvetés elől Štúr előbb társához 

Hurbanhoz menekült Hlubokára, ahonnét együtt indultak el Bécsbe. Hodža liptószentmiklósi 

evangélikus lelkészt is úgy mutatta be, kinek tevékenysége nagy elégedetlenséget váltott ki a 

– szlovák – nép körében (konkrétan Hodža 1848. március 18-i fellépésére gondolt Pechány a 

liptói megyegyűlésen). Ekkor elhangzott beszédével, annak tartalmával nem szállt vitába. 

Hurban és Hodža beszédeiről általában mindössze úgy nyilatkozott, hogy azok tartalmát 

„…fölösleges volna előadni, azoknak mindenki alkot magának fogalmat.” 

A pánszlávnak nevezett nemzetiségi mozgalmat jól szervezettnek találta, így számolt be erről: 

„A panszláv actio sok helyen egyszerre, de eddig mindig egyöntetűen vitetett végbe, mi 

határozottan ügyes szervezetre mutatott.” Megyénként sorba szedte a pánszlávnak tartott 

szlovák származású aktivistákat, a következők voltak ezek: „Zólyom és Liptómegyében 

Ferjencsik, Gölner, Chalupka, Csipkay és Bartos; Árva és Túróczmegyében Závodnik és 

Gerometta; Pozsonymegyében pedig Galbavy és Viktorin szerepeltek.” Említi még Janko 

Kráľ aranyosmaróti ügyvéd, költő és Ján Rotarides – szintén költő – nevét is, akik Hont 

megyében szervezkedtek. Szervezettségük és szervezkedésük eredményét abban látta, hogy: 

„Annyi lelkesült ágens mellett lassan bár, de biztosan terjedt a fanatizmus.” Ezt követően 

pedig, a forradalom kitörése után: „Miután már eléggé előkészítettnek látták a népet, és 

némileg reá számíthattak, egyetemes tót gyűlést hívtak össze Liptószentmiklóson 1848. évi 

május 10-re.” Az itt szerkesztett memorandum tartalmára már reagált Pechány, és 

vakmerőségnek nevezte a benne foglaltakat, mivel összeállítói: „…megfeledkeztek azok 

fanatizmustól elragadtatva az egységes magyar haza iránti kötelességeikről; mennyi rossz 
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akarattal gyártották terveiket és a szakadást, ellenségeskedést szítottak épen akkor, midőn 

egyöntetű tevékenységre, egyesült erőre volt szükség.”225 

Abban a súlyos helyzetben szálltak szembe a szlovák nemzetiség egyes képviselői (is) a 

nemzettel (Pechánynál mint a magyar állam összes, a Szent Koronához hű honpolgárával), 

amikor a nemzet az alkotmányos jogok kivívása és a kiharcoltak megvédése végett – a 

szlovákok érdekében is –szállt síkra. Pechány ezért a pánszlávoknak nagy bűnét nem csak 

azoknak szerinte a magyar állam egységét romboló céljaiban látta, hanem különösképpen az 

időzítésben.  

A szlovák nemzeti mozgalom támogatottságának elemzése során Pechány megállapítja, hogy 

a felvidéki nemesség lojális volt a magyar hazához, és rájuk a hazának számítania lehetett. Ez 

a társadalmi réteg: „…távol tartotta magát a panszlávok viselt dolgaitól”.226 A szlovák és nem 

nemesi származású honpolgárokra gondolva így írt: „A köznép jobban lelkesedett Kossuthért 

mint a Nagy-Szlaviáért, s ha vett is itt-ott részt panszláv gyűléseken, komoly hatásra nem 

lehetett számítani.” Ez a magyar haza iránti lojalitás tükröződik szerinte a szlovákok részéről 

a szlovák nyelvű sajtó nagyobb részében is. A következőkre gondolt: a Kostolny által 

szerkesztett „Slovácke noviny”, a Mácsay által szerkesztett „Priateľ ľudu”, és a Pelikán által 

kiadott „Wudce tŕnavi”. Sőt, Pechány állítja, hogy nemesei példáját követve a szlovák köznép 

tömegesen jelentkezett a nemzetőrségbe és sokuk a honvédségbe is belépett. Tény, hogy 

országos arányuknál nagyobb mértékben voltak itt jelen. Úgy látta, a szlovákok nagyobbik 

része nem képezi akadályát a nyelvében egységes magyar állam létrehozásának.  Ezzel 

szemben a pánszlávok, ahogyan ugyanő látta, a magyar hazával érzelmi szempontból teljesen 

szakítottak, és „…telve gyűlölettel a magyar ellen elkövettek mindent, mi a magyar jó 

hírnevének csorbítását, erejének gyöngítését és a külföld elítélését maga után vonna.” A 

hurbanisták, tehát a Hurban nevével fémjelzett félkatonai szervezet Magyarországi 

betöréséről (Szakolcánál, 1848. szept. 18-án) és tevékenységükről, illetve arról, hogy Pechány 

hogyan ítélte meg a mozgalmat a szabadságharc alatt, már korábban volt szó (A „Pechány 

Adolf: Dejiny uhorského boja za slobodu” című munka elemzés során). 

A forradalom és szabadságharc bukását követő időszakból Pechány kiemelte a nemzeti 

mozgalom 1861-re véglegesen megfogalmazódott követelését, ami az ún. „Slovenské okolie”-
                                                
225 A memorandumban foglalt követelések: a nemzetiségek az országgyűlésen anyanyelvüket 
használhassák, a közös országgyűlés mellett minden nemzetiségnek legyen saját gyűlése, a szlovák 
nyelv használatának lehetősége a hivatalokban, szlovák nemzeti sereg és szlovák vezényleti nyelv, a 
szlovákok önálló nemzetként való elismerése, saját műegyetem és tudományegyetem, sajtószabadság, 
a szabad gyülekezés joga stb.  
PECHÁNY, 1886b. 137-138. 
226 Uo.: 139.  
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re, tehát az etnikai-nyelvi határok mellett kijelölendő autonóm „Szlovák Kerületre” 

vonatkozott. E követelés támogatottságáról ezt írta: „A szorosan vett tót nép, mely ezer éves 

együttélése által egy nemzetté forrt a magyarral, ily elkülönítés után nem sóvárgott.”227  

Az egyesületi tevékenység hiánya mellett a tanítók szerepét szintén hangoztatta, amikor a 

nemzetiségi mozgalom létét a magyar hazafias érzülettől áthatott szlovák tanítók hiányával is 

próbálta megindokolni.228  

 

A pánszláv modell 
 

Pechány megrajzolta a pánszlávnak nevezett mozgalom általa elképzelt modelljét. A szlovák 

nemzeti mozgalmat a Felföldön a pánszláv mozgalom részének tekintette, mivel véleménye 

szerint a pánszlávizmus több szláv nemzetet vont a hatása alá a Kárpát-medencében és azon 

kívül is ott, ahol korlátozott politikai-kulturális függetlenségben éltek szlávok. 

Feltételezése alapján a pánszláv mozgalom folyamatosan fejlődik. Kezdetben az anyanyelv 

iránti szeretetnek nevezik, ebből következik az anyanyelv fejlesztésének, társadalomban 

betöltött szerepének az emelése. Ezt követi az egyes szláv nemzetiségek valós és képzelt 

gondjainak előterjesztése, az irodalmi, nyelvi törekvések (Kollár és Šafárik elmélete a szláv 

törzsek irodalmi kölcsönösségéről) a háttérbe szorulnak, és vágyak fogalmazódnak meg a 

nemzetiség különálló, független egységgé alakítására. Az első kulturális szakaszt követi a 

másik, a politikai: „Ne gondoljuk azonban”, állítja Pechány, „hogy a panszlávok azért akarnak 

önállóságra vergődni, hogy nyelvüket függetlenül fejleszthessék, a ki ily szempontból híve a 

panszlavizmusnak, – mint vannak némelyek – az nincs kellően informálva.” Szerinte ez 

csupán megtévesztésre és hívek toborzására szolgál. „Ez csak eszköz, csak egy lépcső a 

szentpétervári tervek végrehajtásához, melyek végső célja az uralkodás.” Erről szólt volna a 

pánszlávok küzdelme szóban és írásban, „…de lehetséges, hogy első adott alkalomkor kard 

váltja fel a tollat.”229 Ezt a feltételezést Pechány a szlovák nemzeti mozgalomra is rávetítette. 

A szlovák nemzetté válás korai szakaszának egyoldalú és leegyszerűsített képét rajzolta meg. 

                                                
227 A memorandumot, melyben a „Szlovák kerületet” követelték a szlovák nemzeti 
mozgalomképviselői, küldöttség vitte Bécsbe, melynek élén Štefan Moyzes besztercebányai püspök 
állt.  
PECHÁNY, 1886b. 146.  
228 A szlovákoknak „nem voltak a nemzeti géniusztól áthatott, a haza javát és boldogságát szívükön 
viselő nevelői”, utal a Bach lorszakra Pechány.  
PECHÁNY: Nemzeti nevelés. Nemzeti Népoktatás. I. évf. 9. szám. 1894. szeptember. 258. 
229 PECHÁNY, 1886b. 145.  
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„Mintha az önállósági törekvések csak valaminő aknamunka – és cseh befolyás – 

következtében jelentkeztek volna. Úgy tekinti némiképp a szlovákságot, mint ahogy 

Franciaországban a franciák a nem francia népcsoportokat. Ez a megközelítés – Grünwald 

szemléletével rokon – azt föltételezte, hogy a szlovákok például az elzászi németekhez 

hasonlóan magukénak vallják az országot. Amiben a XX. század elején még volt némi 

igazság, de egyre kevesebb…”230 

Ez az egyszerűsített kép Kollár és Šafárik kölcsönösség elméletétéből indul ki, melyet 

Pechány az irodalmi pánszlávizmus megnyilvánulásának tekintett. Štúr, Hurban és társai már 

nem követték teljesen ezt az irányt, bár eredetileg abból indultak ki – állítja, és azt is, hogy a 

szlovák nemzeti mozgalom a cseh propaganda támogatását is élvezte. Szerinte azonban 

kizárólag azért, hogy a cseh nemzet: „Magyarországon a tótok közt uralmát biztosítsa.” Ennek 

módja lett volna a magyarországi szlovákok öntudatának emelése. „És ez utóbbi némileg 

sikerült is: de akkor a tótok az addig használt cseh irodalmi nyelvet a tót irodalmi nyelvvel 

cserélték fel.” Ezzel Pechány szerint megszűnt az irodalmi kölcsönösségre törekvés, amelyet a 

politikai váltott fel. Véleménye a kettő közti különbségről pedig a következő: „Az irodalmi 

pánszlávizmus oda irányult, hogy a szlávokat értelmileg egy egésszé olvassza össze; a 

politikai panszlavizmus célja a szláv törzsek közt szolidaritást hozni létre, s független szláv 

törzseket egyesíteni az orosz védnöksége alatt; vagy esetleg végképp beolvasztani az orosz 

birodalomba.” A politikai pánszlávizmusnak azonban objektív akadályai voltak, vélte 

Pechány. A legnagyobb ezek között szerinte az volt, hogy az egyes szláv nemzetek az állami 

lét köteléke által más nemzetekhez voltak kötve. Ezért politikai – a független státuszt célzó – 

törekvéseiket az adott állam érdeke és szervezete akadályozta. Ebből arra következtetett, hogy 

a pánszlávok az egyes szláv törzseket az egésztől, amelyhez tartoznak, elszigetelni, majd 

pedig függetlenné tenni óhajtják. „Eme célt látjuk régibb és újabb tetteikben a magyarországi 

tótokat illetőleg.” Az orosz befolyást hangsúlyozza, eszerint Oroszország: „Önállókká, 

függetlenekké teszi a szlávokat, hogy őket kegyelmesen védnöksége alá fogadhassa és 

rabszolgáivá tegye politikájának.” Pechány nem látott más elfogadható magyarázatot a 

szlovák- és általában a szláv nemzeti mozgalmak fejlődésére, mint az orosz hatást: „De 

lehetetlen is másképp megmagyarázni a panszlávok merész fellépését, ürügyük 

előbbrevitelében tanúsított áldozatkészséget, sőt bőkezűséget, minthogy minden tekintetben 

az éjszakról támogattatnak.”231  

                                                
230 KISS, 2000. 259.  
231 PECHÁNY, 1886b. 145. 
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Összefüggést látott a szlovák nemzeti mozgalom sikere, a szlovák lakosság nehéz – anyagi – 

sorsa és a mozgalom módszerei – állításaik, érveik gyakori ismétlése – között. A szlovák nép 

nem lelkesült ugyan szerinte a nemzetiségi ügyért, mert annak sem célját, sem lényegét, sem 

pedig szükségét nem látta, „…de ha minden baj kútforrása gyanánt mindig a magyar 

intézmény lesz feltüntetve, végre is – mit tegyen – elhiszi. Így növekszik az elégedetlenség, 

mely itt-ott bő táplálékot talál a nép tudatlanságában és kedvezőtlen financiális helyzetében. A 

panszlávizmus végre is sociálizmust fog szülni a köznépnél…” Hogy állítását példával 

illusztrálja, megemlíti a hurbanisták mozgalmát, amelynek tagjai, mint írja, mikor betörtek 

Magyarországra, csak annyit tudtak, hogy „az urak ellen” mennek.  További példaként említi 

az állami iskolák elleni agitációt az ekkor kötelező 5%-os adó miatt.232 Tarthatatlan állapot, 

állítja, hogy a szlovák népet arra tanítják, hogy elhagyatott, és hogy a legnehezebb sorsú a 

magyar hazában. Óva intett ennek elhanyagolásától: „…a felvidéki társadalom azt hiszi, hogy 

a tót nép mindezeknek nem ad hitelt? A tót nép sokkal gyöngébb, sokkal fejletlenebb, 

semhogy önerejére oly igen számíthatnánk, neki vezetésre, felvilágosításra, jóakaratú tanácsra 

van szüksége.”233  

Pechány különbséget tett a szlovákok és a pánszlávok között: „A tót és a panszláv két 

ellenkező fogalom. A tót szereti a magyar hazát, tiszteli a magyar intézményeket; a panszláv 

mostoha anyának nézi a magyar hazát, intézményeit ócsárolja, rosszalja és ellenük tüntet.” A 

pánszlávok tevékenységét magyargyűlölettel magyarázta. Ennek okát pedig abban látta, hogy 

a magyarok úgymond beékelték magukat a szláv törzsek közé, kik a Tiszától és a Dunától 

felfelé folyamatosan lakták a Kárpát-medencét és az attól északabbra fekvő területeket is, 

ezáltal viszont meghiúsították a szláv törzsek együttes fejlődésének lehetőségét. „Azáltal,” 

idézi Pechány František Palacký-t, „hogy a magyarok a fejlődő szláv organizmus éppen 

szívébe hatoltak, elrontottak a jövőre nézve minden kilátást.”234 

  

A magyar nyelv és a magyarosítás 
 

A nemzetiségek számára a latin mint államnyelv azt jelenthette, hogy Magyarország egyes 

nemzetiségei egymással egyenrangúak azáltal, hogy olyan nyelvet használnak a közéletben, 

mely az országon belül egyik nemzetnek sem saját nyelve. A magyar nyelvnek államnyelvé 

                                                
232 PECHÁNY, 1886b. 157. 
233 Uo.: 158. A felvilágosításról és ebben az iskola és a társadalom szerepéről lásd az „Iskola és 
pánszlávizmus” című fejezetet. 
234 Uo.: 157.  
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tétele miatt 1844-ben a nemzetiségek úgy érezhették, hogy az egyenjogúság és egyenrangúság 

elve kárukra sérült. Érthető, hogy tiltakoztak ez ellen. Pechány nem értett egyet azzal, hogy a 

szlovák nemzeti mozgalom képviselői a magyar államnyelv bevezetését ellenezték.  

Érvelése erős hasonlóságot mutat a korabeli francia vagy olasz államnemzeti törekvésekkel – 

bár ott ezt radikálisabb végrehajtás jellemezte. Ő azzal magyarázta a magyar nyelv 

államnyelvé tételének szükségét, hogy az mindössze a holt latin nyelvet váltotta fel az állami 

életben, s a nemzetiségek nyelvét nem hozta hátrányos helyzetbe. Ez utóbbin konkrétan azt 

értette, hogy „…ez maradt továbbra is a család társalgási és az imádság nyelve.” Így indokolta 

a nemzetiségi mozgalmak ellenállásának szükségtelenségét: „És vajjon nem mindegy-e az, ha 

a nem magyar ajkú tanuló a latin nyelvet, vagy a magyart tanulja, hogy mint művelt ember az 

államban szerepelhessen? A panszláv nemmel felel. Miért? Mert az ’magyar’ nyelv.”235 A 

nemzetiségek ellenállása Pechány szerint „mindössze” emocionális jelleggű, szemben az 

általa racionálisnak és ezért helyesebbnek tartott szemlélettel. A racionálisnak gondolt 

magyarázatot arra, hogy a magyar nyelv államnyelvé tétele szükséges, így adta meg: „…a 

nemzetiségek szoros összekötése az állam nyelvének ismerete és a közös haza iránti szeretet 

által, a nemzet magvával az egésznek hatalmát növeli, a részek egymásközti békéjét fenntartja, 

haladást, kölcsönös emelést, felvirágoztatást hoz létre. És vajjon az ily teljes egésznek 

létrehozása az annyira rettegtetett magyarosítás által nem képezné-e a belső békén kívül némi 

garanciáját a külső békének is?”236 Hangsúlyozza azt is, hogy a magyar nyelv terjesztése nem 

jelenti a magyar nemzet erőszakos feltolakodásának szándékát a nemzetiségek fölé, sem pedig 

a nemzetiségekre gyakorolt önkény óhaját. Hogyan jellemezte a magyar nyelv és a 

nemzetiségek nyelvének viszonyát? „Nem más ez, mint csoportosítása a nemzetiségeknek a 

magyar köré, a közös jogok megvédésére, közös kötelességek teljesítésére. A magyar nyelv 

pedig nem más, mint eme csoportosítást elősegítő kapocs.” A nemzetiségek nyelve nincs 

támadva azáltal, vélte Pechány, hogy minden magyar állampolgárnak kötelezővé teszik a 

magyar nyelv elsajátítását. Ellenkezőleg, állítja, a szlovákok például szívesen tanulják a 

magyar nyelvet, s hogy a felföldi értelmiség érti és beszéli a magyart, szerinte azt bizonyítja, 

hogy a magyar nyelvtől a szlovák nép nem idegenkedik. 

Pechány azonosult Zay gróf nézetével, szívesen hivatkozott rá, és gyakran idézte őt, amikor 

az evangélikus egyház, és a szlovák nemzeti mozgalom kapcsolatát vizsgálta. Zay szerint – 

valószínű Pechány szerint is – egyszerre közérdek a nemzetiségek fejlesztése és a 

magyarosítás. Ennek lehetséges magyarázatát Pechány Zay Károlyt idézve adta meg, kitől 
                                                
235 Uo.: 147.  
236 Uo.: 156. 
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megtudjuk az is, hogy hogyan tekintett az evangélikus egyház szlovák tagjaira: „Minden 

értelmes és elfogulatlan magyar szívesen ismeri el tót testvéreink ősiségét, történeti nagyságát 

és műveltségük fokát, sőt beismeri, hogy a tótok a haza őslakói és a magyarok csak győzelem 

útján szerezték azt meg. De itt némuljanak el a hiúság és a felsőbbség igényei. Más 

szempontból tekintendő a haza magyarosítása.”  Ezt a szempontot abban látta, hogy a magyar 

nyelv az ország alkotmányos szabadságát biztosítja és az értelmiség munkanyelve lesz. 

Pechány hátráltató és maradi célnak tartotta a nemzetiségek törekvését anyanyelvük 

fejlesztésére. Elsődleges és mintegy értékesebb, éppen ezért közösnek tartott célnak jelölte 

meg a haza iránti ragaszkodást. Így írt erről: „Tudom, hogy tót testvéreink constitutionkat 

előmozdító eme mellékcélt rémképnek, rosszakaratú koholmánynak deklarálják, mert összes 

törekvésük csak anyanyelvük fejlesztésében, és nemzetiségük megőrzésében összpontosul; de 

ha tiszta is a feltevésük, és hű és megrendíthetetlen a haza, a vallás és a király iránti 

ragaszkodásuk: kitűzött céljukat mégsem fogják elérni és törekvésük eredménye lesz vagy 

hasztalan elfecsérlése szellemi erejüknek, vagy az idegen elemeknek hazánkban való 

megszilárdítása.”  A jó szlovák szerinte az, akinek „…a hitfelekezethez való őszinte 

ragaszkodása és annak tisztelete összeforrott személyében az igaz hazafi erényeivel.”237 

Összegezve Pechány államfordulat előtti életpályáját elmondhatjuk, hogy végigkísértük egy 

szlovák környezetből származó ember életútját, miközben feltérképeztük első iskoláit és azt a 

szellemi-nyelvi környezetet, amiben iskolái elvégzése után dolgozott. Feltételeztük, hogy 

bizonyos motiváló élmények – ösztöndíjak –, a sokszínű nyelvi közeg megtapasztalása a 

magyar nyelv vezető szerepének élménye mellett, majd az értelmiségi pálya behatároló 

funkciója identitásképző hatásukkal alighanem befolyásolták Pechány életszemléletét és 

lehetőségei felismerésére is kihatással lehettek. Végülis eredményesen betagozódott saját 

korának fő sodratú szellemi irányvonalába, és a hivatalos magyar nemzetiségi politikát teljes 

odaadással támogatta. A magyar nyelv kapocs szerepének hangoztatása és terjesztése mellett 

ekkor még a nemzetiségek – a szlovákok – nyelvének regionális használata mellett is kiállt. 

 

 

 

 

 

 

                                                
237 PECHÁNY, 1886b. 131.  
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Az életpálya alakulása az államfordulat után 
 
Pechány Adolf szlovák kormánybiztosi tevékenysége  
 
 
Már említettük, hogy Pechány 1918 után rövid időre hazatért Illavára, de hamarosan vissza is 

ment Magyarországra, ahol gyakorlatilag élete hátrelevő részében a szlovák nemzetiséget 

képviselte. Azt szeretnénk bemutatni, hogy királyi biztosként hogyan látta el Pechány új 

feladatkörét, milyen vezetőjévé vált az anyaországon kívül rekedt, kisebbségi sorba került 

magyarországi szlovákságnak?  

Miként képzelte el a magyarországi szlovákok megtartását a megcsonkított magyar államban? 

Milyen szerepet tulajdonított ezzel kapcsolatban a magyar nyelvnek? Kitérünk Pechány 

óvodapedagógiai elképzeléseire és törekvéseire, hiszen nagy jelentőséget tulajdonított a 

nevelésnek a szlovák nép – magyar nyelvű – felemelése végett. Fontos feltárni azt is, hogy 

Pechány mivel indokolta a magyarosítási törekvések szükségességét, és miért hitt abban, hogy 

az a magyarországi nemzeteknek majd a javát szolgálja.  

 

A nemzetiségi kormánybiztosi intézmény 
 
A miniszteri biztosként eltöltött évek rekonstruálására a Magyar Országos Levéltárban őrzött, 

a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal levéltári anyagából 

fennmaradt iratok voltak leginkább hasznosak. A kormánybiztosi jelentéseken túl az 

intézmény születésére és a kormánybiztosi feladatkörökre vonatkozó források kutathatók itt.  

A nemzetiségi kormánybiztosi intézmény a nemzetiségi minisztériumot váltotta fel. Utóbbi 

1920-tól a külügyminisztérium irányítása alá tartozott, 1922-ben szűnt meg. Tilkovszky 

Lóránt beszámol a nemzetiségi minisztérium kellemetlen helyzetéről, az intézményt ért 

folyamatos bírálatokról, amiért ez a nemzetiségek egyenjogúsítására törekedve a magyar 

nemzeti politikában elért eredményeket rombolja le.238 E vádak ellenére külpolitikai 

megfontolásokból mégis fontos volt az országban élő nemzetiségek kellően magas szintű 

reprezentálása, ezért kormánybiztosok lettek kinevezve.239 Addig is azonban Pataky Tibor 

                                                
238 TILKOVSZKY, 1989. 
239 Az egy éve működő kormánybiztosi intézmény népszerűtlenségéről számolt be a miniszterelnökség 
II. ügyosztálya (Nemzetiségi Ügyosztály). A hivatal a kormánybiztosi intézmény megszüntetését és 
helyette az olcsóbb szakreferensi poszt felállítását tartotta volna hatékony megoldásnak, azonban 
„külpolitikai megfontolásból” mégis a kormánybiztosi hivatal meghagyását látta szükségesnek. Még a 
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főosztályvezető-tanácsosi rangban a miniszterelnökség alá beosztott nemzetiségpolitikai 

ügyosztályt vezette. Ez után 1921-től a szlovák és a román nemzetiséget, 1922-től a németet 

kormánybiztosokra bízták. Hivatali jogkörükről és az intézmény szerepéről a 

miniszterelnökség egyik jelentéséből tájékozódhatunk. Eszerint a kormánybiztosoknak „a 

hatóságukkal konkuráló jogkörük nincs, viszont nagyon fontos feladatot teljesítenek azáltal, 

hogy állandóan járnak a helyszínen, a lakosságot megnyugtatják, panaszaikat följegyzik”. Az 

alkalmas személy „tapintatos politikai érzékkel” rendelkezik, „mérsékelt”, javaslatai 

„elfogadhatók, keresztülvihetők és célszerűek”. A velük szemben támasztott 

követelményekről a miniszterelnök, a kultuszminiszter és a kormánybiztosok 1922-es 

tárgyalásáról fennmaradt jegyzőkönyv tájékoztat. Ezen az ülésen Pechány már mint szlovák 

kormánybiztos ismertette a Magyarországon maradt szlovákok területi elhelyezkedését: 

zömük főként a magyarságtól körbevett szigeten él, csak Békés megyében alkotnak tömböt. 

Elhelyezkedésük, hangsúlyozta Pechány, hatással van nyelvi kívánságaikra, ez pedig szerinte 

a kormány részéről a szlovák igényekkel szemben foganatosított intézkedéseket 

befolyásolhatja. Látogatásairól a következőt jelenti: a szlovák lakosok helyzete általában 

megnyugtató, magatartásuk hazafias, nyelvi szempontból, állítja, a jelenlegi állapotokhoz 

képest különös elvárásaik nincsenek. A mégis felmerülő igények kapcsán különbség van a 

római katolikus és az evangélikus közösség között. Utóbbiak a felföldi származású „szláv 

öntudatú” lelkészek befolyása alatt állnak. Külön szlovák lap indítását sem tartotta 

szükségesnek, mert az „irredenta tendenciájú” Slovák szerinte eljut oda, ahol az 

olvasóközönség szlovákul kíván olvasni.240 Bethlen miniszterelnök felvetését, miszerint 

külpolitikai szempontból szükség lenne szlovák nyelvű párhuzamos gimnáziumi osztályok 

felállítására, Pechány azzal utasította vissza, hogy szerinte „reális szükség ilyen osztályra 

nincs”.241 A miniszterelnök felvázolta a kormánybiztosok feladatkörét, felhívva a figyelmüket 

arra, hogy a nemzetiségi lakosság anyanyelvhasználati igényeit respektálni kell. A 

kormánybiztosok feladata ezeket az igényeket a helyi lakosok körében felmérni, és 

javaslatokat tenni. Mely községben, milyen konkrét intézkedésre van szükség. Kérte továbbá 

                                                                                                                                                   
helyi német közösség várható ellenállását hozta fel a hivatal ellenérvéként a friss kormánybiztosi 
hivatal megszüntetésére. 
MOL K 28 ME NO 94. cs. 193. t. C 4257/1929 1131/1922 
240 Ennél a német kormánybiztos előterjesztése határozottabb: dr. Steuer György azt kérte, hogy a 
németek „anyanyelve is érvényesüljön a népiskolai oktatásánál”. 
241 MOL K 437 2. Cs. 7/8. T. 1034/1922 
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az iskolák nyelvének a tényleges helyzetnek megfelelő számszerű kimutatását.242 Valamint 

Pechánytól javaslatot is a szlovák nyelven tanító pedagógusok képzésére.243  

 

A szlovák iskolaügy Magyarországon 1919 után   
 

A politikai hírszerzés anoním beszámolói a magyarországi nemzetiségek kisebbségi 

viszonyairól több szempontból értékes források. Egyrészt tanúsítják, hogy az államhatalom 

nem volt teljesen érzéketlen a külföldi – cseh – vádaskodásokkal szemben, amelyek 

rendszeresen a szlovák nyelvű iskolahálózat elsorvasztását rótták föl Magyarországnak, és a 

vádak valóságtartalma iránt érdeklődött.244 Másrészt a beszámolók szerzői a szlovák 

kisebbséggel kapcsolatban többször Pechány Adolfra hivatkoznak, és olykor erősen 

szubjektív jelentéseinek tartalmát saját állításaik igazolására használják. Ők is úgy látták, 

hogy ennek a nemzetiségnek a helyzete például az oktatásügy terén megfelelő, a szlovák 

nyelvű oktatás kiterjesztését a szlovákok nem igénylik.245  

„A tótajkú lakosság ragaszkodott a magyar nyelvű tanításhoz”, emlékszik vissza az egyik 

beszámoló, „sokszor találkozunk a cseh írók írásaiban azzal a panasszal, hogy a tótok még 

mindig magyar érzelműek, s felszabadulásuk után is szeretik magukat magyaroknak vallani.” 

A jelentéstevő szerint 34 községben alkottak többséget a szlovákok, rajtuk kívül 20391 fő 

lakott 22 olyan községben, ahol számuk 20-50 % százalék között volt. A többi szlovák 

szórványban élt. Számuk összesen 165 ezer volt 1910-ben, 144 ezer pedig tíz évvel később. 

Ilyen arányú szétszórtság mellett „a nyelvi elzárkózottság gazdasági öngyilkosságot 

jelentene.” De „mi sem áll távolabb tótjainktól, mint ez. A magyarországi tót teljesen 

gyakorlati szellemű, erős alkalmazkodóképességű nép, amely ott, ahol nagyobb tömegekben 

él, századok óta megtartotta ugyan anyanyelvét, de művelésére kevés súlyt vet, s inkább a 

földműves nép szokásos konzervativizmusával ragaszkodik hozzá a templomban és a családi 

életben.” Az asszimilálódásra a katolikus szlovákok hajlamosak a leginkább, „s bár tanítóit 

maga választja, sok helyütt még arra sem vet súlyt, hogy tanítója tudjon tótul”. Az 
                                                
242 Bethlen ezt a kérést azzal indokolta, hogy a hivatalos korabeli statisztika a vegyes magyar-szlovák 
tannyelvű iskolákat is magyarként tüntette fel. 
243 Pechány szerint tanfolyam indítása a legcélszerűbb. Jászberényt jelölte meg színhelyül, itt 1917-től 
tanítóképző főiskola működött.  
244 Ilyen hangvételű cikkekre példákat lásd lentebb. 
245 Vagy ezt az igényt nem akarták észrevenni: Pechány is több alkalommal beszámolt „nemzetiségi 
agitációról”, e mögött mindig a szlovák nyelvhez való nyilvánvaló ragaszkodás állt. Így az is túlzásnak 
minősült, ha például Békéscsabán „eredményesen” tanították a szlovák nyelvet.  
MOL K28 ME Nemzetiségi és Kisebbségi Osztály Iratai 1926. P. II7 és 1925. C. 1564 
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evangélikus szlovákok istentiszteleti nyelve a szlovák, ezért ragaszkodnak hozzá, hogy 

gyermekeik az iskolában a hittant, a templomi énekeket, az írást és az olvasást szlovákul 

tanulják. „Mind a két hiten levő tót azonban …egyformán ragaszkodik ahhoz, hogy iskolája 

nem a magyarosítás, hanem a nélkülözhetetlen magyar nyelv minél jobb elsajátításának 

szolgálatába álljon, s azért ott is, ahol többségben van, az iskolában túlnyomóan magyarul 

folyik a tanítás.”246 A Pechány által betöltött intézményt a jelentés szerzője olyan garanciális 

szervezetnek nevezte, amely a magyarországi szlovákok nemzetiségi jogait megfelelően 

képviseli. Így jellemzi: „A magyarországi kormányok 1919 óta kiváló gondot fordítottak a 

köztünk elszórt tótok nemzetiségi igényeinek kielégítésére. A tótok számára külön 

kormánybiztosságot szerveztek, amelyet egy tót származású egyénnel, dr. Pechány Adolffal 

töltöttek be.” Munkájáról is beszámol: „A tót kormánybiztos bejárta az összes tótok lakta 

községet, s mindenütt érdeklődött is kívánságaik felől. Egyetlen községben sem fordultak 

hozzá a tanítási nyelv tekintetében kívánsággal vagy panasszal, s a cseh vádaskodók sem 

hoztak fel e tekintetben egy konkrét esetet sem.” A kormány, mint állítja, maga ajánlotta fel a 

szlovákoknak a középiskolákat. A szarvasi és békéscsabai ágostai hitvallású evangélikus 

főgimnáziumokban: „A fenntartók a túlnyomószámra magyar ajkú növendékekre való 

tekintettel egyelőre a tót nyelvnek tantárgyként való tanítását vezették be, de azt is meg kellett 

szüntetni, mert a nagyon kevés számú jelentkező is lassankint elmaradozott. …Ilyen 

részvétlenség után a tót nyelvnek a középiskolákban való érvényesítéséről le kellett mondani, 

mert a magyar államnak sem nem kötelessége, sem nem joga, hogy a tót nyelv tanítását 

bárkire is, akarata ellenére, ráerőszakolja.”247 Persze az alföldi szlovák nép tulajdonképpen 

kimaradt a nemzettéválás XIX. századi folyamatából, s erős magyarországi identitással bírt. 

Továbbá Trianon végképp elszigetelte őket az anyaországtól, és a magyar irredenta 

propaganda is hatást gyakorolt rájuk. 

                                                
246 A jelentés szerint 40 szlovákul is tanító iskola működött, ebből 32 Békés megyében a 20-as évek 
első felében. Egyébként a jelentéstevő a magyar nyelv elsajátításának szükségszerűségéről 
Pechányhoz nagyon hasonlóan gondolkodik, mindkettejük érvei még az államfordulatot megelőző kort 
idézik. Ami a két személy azonosságát mégis valószínűtlenné teszi, az a jelentéstevő többszöri 
hivatkozása Pechány személyére. Pechány vissza-visszatérő érvrendszerét, vagy inkább a dualista kor 
Magyarországának gondolatvilágát idéző érvelés pedig így szólt: „A nem magyar ajkú lakosság 
túlnyomó nagy része gyakorlati szempontokból súlyt helyezett arra, hogy gyermekei az iskolában a 
magyar nyelvet megtanulják.  …Az államnyelv szükséges vagy legalábbis hasznos volt mindenkire 
nézve, aki nem akart a falujában az eke szarvánál maradni, s bármi téren valamire vinni akarta. Az 
állami iskolákat a legtöbb helyen nem a kormány oktrojálta, hanem maga a lakosság sürgette. Áll ez 
különösen a német, a rutén és tótajkú lakosságra.” 
MOL K 67 16. csomó 5. tétel Politikai hírszolgálat, 1921-25, 946-954. lap  
247 MOL K 67 16. csomó 5. tétel Politikai hírszolgálat, 1921-25, 954-955. lap 
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Egy másik, szintén anonim jelentéstevő, hasonló érdektelenségről tudósított. A kormány 

Szarvason és Békéscsabán a fennálló középiskolákban szlovák nyelvű párhuzamos osztályok 

felállítását rendelte el.248 „Az ilyen módon a tótságnak nyújtott lehetőség azonban 

kihasználatlanul maradt, mert a párhuzamos osztályok hallgatására egyáltalán nem 

jelentkezett tanuló.”249 Az 1921/1922-es tanévben 11563 szlovákul tanuló gyermekről ír. 

Ezzel kapcsolatban megjegyzi a következőt: „Minthogy a lakosságnak átlag 10 %-a esik a 

mindennapi tanköteles korban lévő gyermekekre, ez a szám átlag megfelel a Magyarországon 

levő mindennapi tanköteles korú gyermekek számának.”250  

A beszámoló egy konkrét cseh vádra is kitért: „Brabec szenátor semmiképp sem akarja 

elhinni, hogy a tótok megtagadhatnák saját nyelvüket, s inkább feltételezi, sőt igazságként 

megállapítja, hogy a mi tótjaink nem merik kifejezni az anyanyelven való tanítás iránti 

kívánságaikat. …A békéscsabai állami leánygimnáziumban a minisztérium 1918-ban 

elrendelte a tót nyelvnek rendes tárgyként való tanítását. A szülők tiltakozására 1919 tavaszán 

a tót nyelv rendkívüli tárgy lett, melynek tanulására 185 tanuló közül 5 jelentkezett.”251  

Az 1919 utáni szlovák iskolaügyről más források is tudósítanak, a változások nem 

függetlenek az aktuális politikai helyzettől. A Külügyminisztériumnak – valószínűleg a cseh 

vádak felülvizsgálata kapcsán – küldött VKM átirat a nemzetiségek jogainak megfelelő 

szabályozásáról biztosítja a minisztériumot. Hiszen a Magyarországon élő nemzetiségek 

                                                
248 Az erről szóló egyik rendelkezés például a következő: „A kormány a felmerült szükséghez képest 
gondoskodik arról, hogy az általa kijelölendő polgári iskolákban és középiskolákban a nyelvi 
kisebbséghez tartozó tanulók számára a tanítás erre a célra létesített párhuzamos osztályokban egészen 
vagy részben a tanuló anyanyelvén történjék.”  
4800/1923. ME. számú kormányrendelet a trianoni békeszerződésben a kisebbségek védelmére vállalt 
kötelezettségek végrehajtásáról.  
MRT, 1923. 219.  
249 Például a Békéscsabai Ág. Hitvallású Ev. Rudolf Főgimnázium adatai alapján 1912/13. iskolai 
tanévben a 318 tanuló közül 291 magyar és 19 szlovák anyanyelvű (5%). BUKOVSZKY, 1913. 96.  
Az 1922/23. tanévben ez a megoszlás a következő: 446 tanulóból 421 magyar, 23 szlovák anyanyelvű 
(5,1%). Párhuzamos osztályokról az értesítőben nincs szó. RELL, 1923. 13.  
Szarvason szintén. Lásd például: LUKES, 1921 és további évek. Az 1920/21-es és az 1925/26-os tanév 
között magukat magyar anyanyelvűnek valló tanulók látogatták csak az intézményt. 
250 MOL K 67 16. csomó 5. tétel Politikai hírszolgálat, 1921/25, 983. lap  
A népszámlálási adatok alapján: 1910-ben Magyarországon élő szlovákok száma (Horvát 
Szlavónország nélkül) 2 002 165 fő, ebből például a békéscsabai járásban 28 936 fő/17 305 magyar; 
1920-ban 141 882 az országosan magukat szlováknak vallók száma, ebből a békéscsabai járásban 24 
710/21407magyar; 1930-ban országosan 104 819 szlovák, ebből a békéscsabai járásban 18 931 
szlovák/30 054 magyar.  
MON, 1910. 5., 278-279.   
Az 1920. évi népszámlálás: MSK, 1923. 10., 116-117.   
Az 1930. évi népszámlálás: MSK, 1932. 7., 152-153. 
251 MOL K 67 16. csomó 5. tétel Politikai hírszolgálat, 1921-25, 965- 966. lap 
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nyelvi jogait az iskoláztatás terén a 4044/919. M. E. számú kormányrendelet252 és ennek a 

végrehajtására kiadott 209494/919. számú VKM rendelet szabályozta, melyek részben 

kényszerből, a békekonferencia és a szlovákok felé tett megkésett gesztusból születtek meg a 

szlováklakta északi területek megtartása végett.253 A VKM indoklás szerint az utóbbi 

„bőséges módot ad arra, hogy a tót anyanyelvűek az anyanyelvükön való tanítást az állami és 

községi elemi iskolákban biztosítsák”.254 Továbbá az 4800/1923. számú miniszterelnöki 

rendelet is a nemzetiségek magyarországi jogállását szabályozza, konkrétan a trianoni 

békeszerződésben a kisebbségek védelmére vállalt kötelezettségek végrehajtásáról szól.255 Ez 

                                                
252 4044/919. M. E. számú kormányrendelet Friedrich István miniszterelnök ellenjegyzésével a 
nemzeti kisebbségek egyenjogúságáról. A magyar kormány a nemzeti kisebbségek egyenjogúságának 
érvényesítése végett kimondta, hogy Magyarország minden állampolgára teljesen egyenlő jogú, és 
hogy „Valamely nemzeti kisebbséghez való tartozásból előny vagy hátrány senkire sem háromolhat.” 
Konkrétan lehetőséget biztosít a nemzetiségeknek az anyanyelvük szabad használatára az 
országgyűlésen, a törvényhatóságok és községek gyűlésein. A törvényeket és kormányrendeleteket 
valamennyi kisebbség nyelvén ki kell adni. A község hivatalos nyelvét a község közgyűlése állapítja 
meg. Előírja azt is, hogy gondoskodni kell arról, hogy „az állam területén nagyobb zárt egységekhez 
tartozó állampolgárok az általuk lakott vidék közelében állami tanintézetekben anyanyelvükön 
nyerhessenek kiképzést egészen addig, ahol a magasabb akadémiai kiképzés kezdődik”, és így tovább. 
MRT, 1919. 659.-662. 
253 másolat a VKM 101. 990/1021 Mp. számú ügyiratról 
254 A rendelet szabályozza például a tanítás nyelvét az állami és községi általános iskolákban: „Oly 
községben, ahol az egész lakosság egyazon nemzeti kisebbséghez tartozik és magyarul nem beszél, az 
összes állami és községi elemi népiskolák (ismétlőiskolák) tanítási nyelve az illető nemzeti kisebbség 
nyelve.” Továbbá a rendelet lehetőséget biztosított csak egyes tantárgyak tanítására a nemzeti 
kisebbség nyelvén az iskolaszék, vagy a képviselőtestület akaratának megfelelően. A nem homogén 
nemzetiségi területeken is biztosítja az anyanyelv érvényesülését az elemi oktatásban, még ott is, ahol 
a nemzetiség csupán töredéket alkot. Ilyen esetben „a tanszemélyzet az illetékes tanfelügyelő 
engedélye alapján az illető tanköteleseket anyanyelvükön az írásban-olvasásban és a számolásban a 
szorgalmi időn kívül magánoktatásban részesítheti.” Ezenfelül engedélyezte még a nem magyar 
tannyelvű tankönyvek és taneszközök használatát, a nemzeti kisebbségek tanügyeit vezető 
tanfelügyelőt bízta meg a nemzetiségi területeken a kiszállással és a rendelet végrehajtásával, 
figyelembe véve például a helyi istentiszteletek nyelvét. A 209494/919. számú VKM rendelet a 
nemzeti kisebbségek egyenjogúságáról szóló 4044/919. ME. számú kormányrendelet 12., 13. és a 14. 
§-ai alatt foglalt és az állami és községi kisdedóvodákra, elemi népiskolákra és ismétlőiskolákra 
vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról.  
MRT, 1919. 1587-1600. 
255 4800/1923. ME. számú kormányrendelet hivatkozik az 1868. évi nemzetiségi törvényre 
(1868/XLIV. tc.), az 1920. évi I. tc. 10. §-ára (Törvénycikk az alkotmányosság helyreállításáról és az 
állami főhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről; a 10. § a minisztériumok fölhatalmazásáról a 
korábban hozott törvénycikkek módosításáról, hatályon kívül helyezéséről; MTT, 1921. 10.), valamint 
az 1921. évi XXXIII. törvénycikkre, vagyis a Trianonban kötött békeszerződésre. A hivatkozás szerint 
„a kisebbségek védelme és jogai tekintetében támasztható igények a nemzeti egyenjogúság tárgyában 
alkotott 1868/XLIV. tc. rendelkezései alapján az 1921. évi XXXIII. törvénycikkel vállalt kötelezettség 
mértékén felül is biztosíthatók. Ezért kimondja a következőket: minden magyar állampolgár faji, 
nyelvi vagy más különbség nélkül a törvény előtt egyenlő, és ugyanazokat a polgári és politikai 
jogokat élvezi. Ezenfelül „minden magyar állampolgár szabadon használhatja anyanyelvét a 
magánéletben és az üzleti forgalomban, vallása gyakorlásában, a sajtóban és a nyilvános gyűléseken”. 
Előírja az oktatással kapcsolatban azt is, hogy a helyi iskolai vagy közigazgatási önkormányzati 
szervek, vagy a nyelvi kisebbséghez tartozó 40 tanköteles gyermek szülőjének kívánságára az illető 



 99 

az indoklás is hivatkozott Pechányra: „A hazai tótajkúak kormánybiztosának jelentéseiből 

azonban meg lehet állapítani, hogy az országunk területén maradt tótok, akik sehol sem élnek 

sűrű tömegekben, hanem kisebb-nagyobb szigetekben, s mindenütt magyarságtól körülvéve, 

tisztán gyakorlati szempontok után indulva, sehol sem kívánják és vezetik be a tisztán tót 

nyelvű tanítást. Tótjaink elsősorban azt követelik az iskolától, hogy az a gyermekeiket az 

életben feltétlenül szükséges magyar nyelvre megtanítsa. Sok helyütt kizárólagos magyar 

tanítást kívánnak azzal az indoklással, hogy tótul gyermekeik a családban is jól 

megtanulhatnak. …Nálunk a tanítási nyelv eldöntése bármily jellegű elemi iskolában az illető 

község nemzeti kisebbségének szabad mérlegelésére van bízva.”256 

 

Látogatások elrendelése és magyarosítás 
 

Békés megye 
 
A szlovák kisebbség nemzetiségi létének egyik sarokköve, az 1919 utáni iskolaügy korai 

korszakának felvázolása után szükségszerű Pechány konkrét szerepének bemutatása a 

magyarországi szlovákok érdekképviseletében.   

1922-től Pechány hivatalból szlovákok által lakott községeket látogatott meg. A látogatások 

indokául például az szolgálhatott, hogy egy cikk vagy egy tanulmány tartalmának járt utána. 

Ilyenkor amit látott, egybevetette például a külföldi lapokban írtakkal, majd ezek után 

elkészítette jelentését. Jellemző módon azt igyekszik bizonyítani, hogy a magyarországi 

szlovákok a nemzetiségi jogok terén az egyházban, az oktatásügyben és a közéletben élvezik 

az őket megillető jogokat. Ugyanakkor igyekezett elérni, hogy egy-egy szlovákok által lakott 

településen az állam magyar nyelvű óvodát állítson fel. Összefüggést látott ugyanis a 

szlovákok érzelmi és nyelvi magyarosodása és a korai magyar nyelvű intézményes nevelés 
                                                                                                                                                   
kisebbség anyanyelve a magyar nyelv kötelező oktatására vonatkozó törvényi rendelkezések sérelme 
nélkül egészen vagy részben tannyelvként alkalmazandó, és az ehhez szükséges tanerő kiképeztessen. 
4800/1923. ME. számú kormányrendelet a trianoni békeszerződésben a kisebbségek védelmére vállalt 
kötelezettségek végrehajtásáról.  
MRT, 1923. 218.-220. 
Említést érdemel még a VKM 62.800/1925. VIII. számú rendelet, amely bevezette a kisebbségi 
iskolahálózatban a tannyelvenkénti – A, B, C – altípusokat; valamint a 11.000/1935. törvény, amely 
egységesítette a kisebbségi oktatást azáltal, hogy megszüntette a különböző típusokat és engedélyezte 
a kétnyelvű oktatást.   
Erről lásd: VÁMOS, 1998.  
256 MOL K 67 16. csomó 5. tétel Politikai hírszolgálat, 1921-25, 1211. lap 
A magyarországi nemzetiségek jogait biztosító jogszabályokat és törvényeket tételesen felsorolva 
magyarázattal egybekötve közzéteszi: MIKÓ, 1944.   
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között.257 Elképzelése nem volt újszerű, hiszen már Kossuth Lajos is megállapította a 

„Hunyad megyei románok visszamagyarosításáról” írva, hogy az ősi kálvinista magyar 

lakosságot magyar nyelvű kisdedóvókkal lehet újra megnyerni a magyar közösség számára.258  

1923-ban a Slovenská Politika egyik cikkében írtak miatt Tótkomlóst kereste fel. „E cikkből 

kifolyólag utasítottam dr. Pechány Adolf urat, …hogy Tótkomlóson szálljon ki, s vizsgálati 

eredményéről tegyen nekem jelentést.” – áll a miniszteri felkérésben. Jelentésében a kiküldött 

a cikkben foglaltakat cáfolta: „Nem igaz a közleménynek a tótkomlósi ágostai evangélikus 

iskolára vonatkozó állítása sem. A tótkomlósi felekezeti iskola tanítói egytől-egyig tudnak 

tótul, s az iskola tannyelve a tót – magyar. A hittant tisztán tótul tanítják. Minden lakos 

szabadon használhatja tót anyanyelvét.” Pechányt kielégítette az istentiszteletek megosztásos 

jellege, a vasárnapi egy magyar és egy szlovák nyelvű áhítat. Felhozta a cikk cáfolatára azt is, 

hogy a helybeliek anyanyelvükön intézhetik ügyeiket a községházán is, hiszen a község 

elöljárói is beszélnek szlovákul. A látogatást maga után vonó cikk „Tótok Magyarországon, 

magyarok Szlovenszkón” címmel azt bizonygatta olvasóinak, hogy míg Csehszlovákia 

szolidáris a magyarokkal szemben, addig Magyarországon ennek az ellenkezője érződik.259 

Példaként Tótkomlós merült fel, ahol az újság állítása szerint a helyi elmozdított lelkész 

felesége csendőri zaklatásnak volt kitéve.  

A jelentésben az állami oktatási intézmények iránti ellenérzésről is beszámolt Pechány: „Az 

állami iskola ellen szított ellenszenv is szülőfélben van.” Retorikájában gyakran köszönnek 

vissza még az 1918 előtt hangoztatott kijelentései, melyekben a magyar nyelv szerepét 

értékelte. Tótkomlósi jelentésében is újra leírta, hogy „a tót nép érzi a magyar nyelv 

ismeretének szükségességét.” Ezért íratják szerinte egyre többen a szülők közül gyermekeiket 

az állami iskolába, és a hittant is magyarul választják. Ebből az okból tehát „a jobb gazdák is 

a vásárhelyi és a makói tanyákra küldik szolgálatba gyermeküket, …teszik ezt csak azért, 

                                                
257 1894-ben érhető tetten Pechány, amikor először nyilvánul meg pozitívan a magyar nyelvű 
óvodákról a nemzetiségi területeken. Csáky Albin kultuszminiszter erőskezű politikáját üdvözli, aki 
kiterjesztette az állam felügyeletét a nem állami intészményekre és „A kisdedóvásról szóló törvénnyel 
biztosította a népiskola nemzeti irányú működését, különösen hazánk nemzetiségi vidékein.” 
A cikk szerzője ugyan nincs feltüntetve, de a Pechány Adolf által szerkesztett Nemzeti Népoktatásban 
jelent meg az első oldalon. Ezért feltételezhető, hogy a szerző a szerkesztő lehetett.  
A nemzetiséget leginkább a kultúra biztosítja. Nemzeti Népoktatás, 1894. I. évfolyam, 8. szám. 225-
227.  
258 Ugyanitt a közművelődési egyesületek magyarosító szerepét is hangsúlyozta. 
KOSSUTH, 1902. 157., 166., 175.  
259 A cikk pontos hivatkozása elmaradt, hasonlóra lásd például: „A szlovákok jogai Magyarországon”. 
A cikk konkrét személyek neveinek említésével arról számolt be, hogy magyar csendőrök több 
alkalommal fizikailag bántalmaztak szlovák nemzetiségű lakosokat Békéscsabán.  
Slovenská Politika. 4. évf., 207. szám, 1923. szept. 23., 1.  
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hogy gyermekük a magyar nyelvet elsajátítsa.”260 Pechány a vagyonosodó szlovák réteg 

önként vállalt asszimilációra való nagyobb hajlandóságának állított emléket. Ezt a 

magatartásformát jellemző módon elfogadja, ésszerűnek tartja, az ettől eltérőt hajlamos 

megbélyegezni. Tótkomlóson is szerinte „minden szélsőséges politikai irány termőtalajra 

talál”.261 Ezen a településen szerinte tapasztalható pánszláv agitációra más alkalommal is 

figyelmeztetett, például 1929-ben, amikor kiküldését kérte a településre. Kérvényében 

hozzátette, hogy ez a bomlasztó tevékenység azonban a lakosság jobb érzésű és józanabb 

rétegeiben még nem tudott gyökeret verni. Bomlasztó pánszláv agitációnak minősített egy 

nemzetiségi kezdeményezést: a helybeliek egy csoportja „egy tót nyelvű lap indítására kért 

engedélyt”. A kormányszervek több alkalommal is érzékenyen reagáltak Pechány 

megkeresésére – a kérelem elfogadása mellett anyagi és más jellegű – háttér – támogatásban 

egyaránt részesítették a kormánybiztost. Az 1929-es megkeresés eredményeként Pechányt 

1930. áprilisban Tótkomlóson kívül Szarvas és Békéscsaba meglátogatásával bízta meg a 

hivatal. A megbízás a térségben élő „tót kisebbség gazdasági, szociális és kulturális 

viszonyainak helyszíni tanulmányozására” szólított fel. Az említett háttértámogatás 

megszervezése során a miniszterelnökség Békés vármegye főispánját kereste meg. A 

főispánhoz írt felkérés arról is tanúskodik, hogy a kormányszervek komolyan vették a 

pánszláv agitációval való riogatást. A felkérés szerzője úgy képzelte el a nemzetiségek békés 

egymás mellett élését, hogy a nemzetiségek gyanúval szemlélt anyanyelvi kezdeményezései 

lehetőleg minél inkább állami kontroll alatt legyenek. A felkérés így szólt: „Felkérem 

méltóságodat, hogy szíveskedjék a maga részéről is támogatni a kormánybiztos urat abban a 

törekvésében, hogy az említett község lakosságával való személyes érintkezés útján is 

ellensúlyozza a Tótkomlóson is működő pánszláv agitátoroknak a nemzetiségi béke 

megbontására irányuló kísérleteit.”262 Az állami kontrollon felül pedig lehetőleg minél 

kevesebb anyanyelvű nemzetiségi törekvés megvalósulását is kívánta a hivatal. A szlovák 

nyelvű folyóirat ellenében ugyanis – a szlovák biztos javaslatára – a magyar nyelvű 

kezdeményezés támogatására hívta fel a főispán figyelmét. Az agitáció hátterében pedig a 

miniszterelnökség a Pechányéval is rokon világkép alapján cseh befolyást feltételezett: 

„Főként a Békés megyei tótság körében oly agitáció folyik, amelynek hátterében 

                                                
260 Elképzelhető, hogy ez a cseregyerek rendszer keretén belül valósult meg. 
261 MOL K 28 ME Nemzetiségi és Kisebbségi Osztály Iratai 1923. C. 1564 
262 Pechány a főispán támogatása mellett anyagi kiadásai fedezésére ez alkalommal az „idegenben élő 
magyar állampolgárok” nevű alapból előlegként 50 Pengőt kapott útiköltségei fedezésére. 
MOL K 28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. I. rész 
1930. C. 5452  
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kétségtelenül a cseh kormány áll. A tót kormánybiztos szerint igen kedvező eredményeket 

lehetne elérni a ’Tótkomlósi Friss Újság’ felkarolásával.” Tótkomlóson egyébként gyakori 

vendég volt Pechány. A település a két világháború között mindvégig az állami szervek 

fókuszában maradt. Ezt a kitüntető figyelmet a miniszterelnökség éppen az 1930-as kiküldés 

során indokolta meg: „Tekintettel arra, hogy a hozzám érkezett jelentések szerint a 

vármegyében észlelhető tót kisebbségi mozgalom főbb exponenseinek egyik része 

Tótkomlóson lakik, s a Népszövetséghez a múlt év nyarán benyújtott amerikai tót petíciók is 

nagyrészt onnan merítették anyagukat, erre a községre és vidékére különös súlyt kellene 

vetni.”263   

Más alkalommal is kérte Pechány a miniszterelnöktől hivatalos kiküldését egy-egy helyszínre, 

szintén nemzetiségi agitáció gyanúja miatt, amit viszont nem csak lapindítás esetén mérlegelt. 

Ennek felvetésére gyakran egy-egy újságcikk adott neki alkalmat. Egyszer, amikor 

jóváhagyásért a miniszterelnökhöz folyamodott, a Prágában megjelenő „Česko-Slovenská 

Republika”, a cseh Külügyminisztérium lapja, 1923. április 9-én megjelent közleményéből 

(Szlovákok Magyarországon címmel) idézett. Ebben az állt, hogy „Magyarországon folytatják 

a nem magyar nemzetek elnemzetietlenítését. [A magyarok, megj.: ZZ] azt hirdetik, hogy a 

tótok Magyarországon nem kívánják a tót iskolát, holott nem szabad kívánniuk. A mi tót 

testvéreink Magyarországon halálra vannak ítélve. …Így elnemzetietleníttetik 30 ezer tót, 

Békéscsabán, a tót kultúrának hiánya miatt.” A közlemény még beszámol a helyi szlovák 

lakosok anyanyelvének elcsökevényesedéséről, a magyar és szlovák nyelv keveredéséről, a 

szlovák helyesírás eltűnéséről, a magyar helyesírás átvételéről. A közlemény azt állítja, hogy 

a magyarok nem tisztelik a nemzetiségeik jogait, Csehszlovákia viszont igen. Pechány 

veszélyesnek tartotta a közleményben írottakat, mert szerinte „ismételten kitűnik, hogy a 

csehek fáradhatatlanul tovább dolgoznak, hogy a magyarországi tótok körében nemzetiségi 

mozgalmat szítsanak”. Ezért: „Minthogy a helyzetről tiszta képet csak a helyszínen és csak 

személyes tapasztalatok alapján lehet szerezni, tisztelettel kérem kiküldetésemet 

Békéscsabára.” Három közegből, az iskolából, a templomból és az utcáról gyűjtötte az 

információkat, amelyek alapján megírta jelentéseit. Békéscsabán azért hajlott arra, hogy a 

közlemény kapcsán nemzeti agitációt feltételezzen, mert az ottani helyzetről kialakult előzetes 

                                                
263 MOL K 28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. I. rész 
1930. G. 5807 
A századforduló előtti amerikai szlovák mozgalom kibontakozását és annak serkentő hatását a 
magyarországi szlovák nemzeti tudatra például Polányi Imre ismerteti.  
Lásd: POLÁNYI, 1987. 192-197. 
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tudása szerint Csabán tanítják a szlovák nyelvet. Teszik ezt szerinte olyan eredménnyel, hogy 

szlovákul „a gyermek nemcsak helyesen beszélni, de helyesen írni is megtanul.”  

1918 előttről maradt vissza Pechány ügybuzgóságának az a jellemzője is, hogy a tudatos 

szlovák megnyilvánulásokban, például a nyilvánvaló ragaszkodásban a szlovák nyelvhez, 

máris nemzetiségi mozgalmat feltételezett, és 1918 után ennek már mint kártékony 

jelenségnek felszámolására tett javaslatot. Békéscsabán is szerette volna „felgöngyölíteni a 

szálakat”: „Újabban hallottam, hogy Békéscsabáról több leány tanul a pozsonyi cseh 

tanítóképzőben. Ha sikerülne az illető leányok szüleinek címét megtudni, akkor megtalálnók a 

tót nemzetiségi mozgalom fészkét is.”  

A jelentésekből kirajzolódik Pechány hazafi-képe is, amit bizonyára akár önmagáról is 

készíthetett. Az a nemzetiségi származású hazafi szerinte, aki magyarosodik. Leginkább pedig 

csendben, ellenállás nélkül, a szlovák származást és nyelvet egyre inkább a szűk családi élet 

keretei közé szorítva, még inkább a nosztalgiák és visszaemlékezések szférájába, hosszú 

távon a feledés homályába vetve. A cseh vádakat valótlanoknak ítélhette, hiszen az azokban 

foglalt nyílt, erőszakos asszimilációs törekvés nem jellemezte Pechány szándékát sem. Tehát 

nem ellentmondás, ami látszólag mégis az, hogy Pechány a cseh vádakra válaszul mindig 

bizonyítani igyekszik a szlovákok anyanyelvi jogainak meglétét és a szlovák kultúra szabad 

ápolásának lehetőségét, miközben a magyar nyelv terjesztését sürgeti a szlovák településeken. 

Például Békéscsabán 1925-ben tett látogatása idején Csanádalberti és Pitvaros községek 

iskoláinak állítólagos kérését közvetítve magyar olvasókönyveket próbált a Miniszterelnöki 

Hivataltól kieszközölni. Indoklásában ez áll: „Hazafias szempontból nagyon kívánatos, hogy 

a magyarosodás útjára lépett tót községek ifjúsága magyar könyvek olvasásával magyar 

nyelvismeretét gazdagítsa és hasznos olvasmányok segítségével művelődjék.” Pechány 

eredményességére szemléletes példa a békéscsabai látogatás. Kérését a két község népiskolai, 

illetve ifjúsági könyvtár újrafelállítása végett a Földművelésügyi Minisztérium közbenjárására 

biztosították. A kérés megvitatásra a Falu Országos Földműves Szövetség elé került, s fél évre 

rá – márciusban – a vallás- és közoktatásügyi miniszter értesítette a miniszterelnököt, hogy 

Pechány hivatali címére a rendelkezésre álló könyvkészletből 38 kötetet adományoz.264  

1935-ben Pechány ismét visszatért Békéscsabára, mivel feladatul kapta a nemzetiségi 

viszonyok helyszíni tanulmányozását. Egyúttal Pataky Tibor miniszterelnöki államtitkár az 

Esztergom környéki és nógrádi szlovákok által lakott falvak megkeresésével is megbízta őt.265 

A július 2-i felkérést követően Pechány miniszterelnökhöz címzett jelentése már 23-án 
                                                
264 MOL K28 ME Nemzetiségi és Kisebbségi Osztály Iratai 1925. C. 1564 és 1926. P. II7   
265 A kiküldésről szóló miniszterelnöki rendelet száma: 1935/15834. me. 
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elkészült. Az információkat főként a megmagyarosodott Szentandrásról Békéscsabára 

áthelyezett római katolikus plébánostól, Domanek Páltól gyűjtötte be. Jelentésében 

elismerően nyilatkozott a pap korábbi állomáshelyének megmagyarosodásáról és a csabai 

hívek körében a magyarosítás céljával végzett munka „hazafias szempontból” ígéretes 

képviselőjét látta a papban. Munkájának várható eredményét akképp összegezte, hogy a helyi 

katolikus híveket „bizonyára teljesen magyarrá fogja tenni”. Domanek pappal szemben 

elmarasztalta a helyi evangélikus gyülekezet vezetőjét, Szeberényi evangélikus esperest. A 

két egyházi elöljáró különböző megítélése is hűen ábrázolja Pechány értékrendjét a 

nemzetiségi kérdésben. Szeberényit az evangélikus szlovákok helyi vezéreként tüntette fel. 

Pechány ellenszenvét konkrétan azzal vívta ki magára, hogy a lelkész káplánt választott 

magának Mekiš Ádám fiatal felszentelt pap személyében, azzal az indoklással, hogy Mekiš 

„az új szentelt lelkészek közül az egyedüli, aki jól bírja a tót nyelvet”. Szeberényivel folytatott 

bizalmas beszélgetését tálcán kínálta a magyar állami szerveknek, ezzel őt kényelmetlen 

helyzetbe hozhatta. Például az által, hogy Szeberényinek kritikus véleményét idézte 

jelentésében. A lelkész ugyanis arra panaszkodott, hogy a Csehszlovákiában tanult 

evangélikus papok nem foglalhatnak el állást Magyarországon, és fölvetette, hogy maholnap a 

szlovák evangélikus hitközségeknek nem lesz elegendő papjuk.  

Pechány 1920 után is egynyelvű magyarországi társadalomról vizionált. A nemzetiség és 

vallási hovatartozás összefonódásáról, a szlovák nemzetiség szeparálódásának magyar 

nemzeti – „hazafias” – szempontból feltételezett káros hatásáról úgy gondolta, hogy a 

vallásfelekezeti kérdések sokszor éket vernek a magyar társadalomba. A céltudatos nemzeti 

munka nagy kárát látta ebben. Az államfordulat előtti nézetein Pechány nem változtatott, sőt 

még nagyobb hévvel szorgalmazta az akkori célokat. Sajnálkozását fejezte ki csabai 

látogatása kapcsán például afölött, hogy a szlovákok társadalmilag és vallásfelekezetileg is 

külön szervezkedtek, hogy „a környékbeli evangélikus nép az evangélikus vallást tót 

vallásnak nevezi és hiszi”, hogy az evangélikus lelkészt „tót lelkésznek”, a római katolikus 

papot „magyar papnak” nevezik. „Az ilyen megkülönböztetés”, vélte Pechány, „alkalmas a 

nemzetiségi öntudat túltengését előmozdítani.”266 Pechány azt kívánta, hogy a szlovák nyelv 

fokozatosan oldódjon fel a magyarban, és az így kialakuló nyelvi közösségben szűnjön meg a 

nemzetiségi különállás magyarok és szlovákok között. Általában a helyi szlovák közösség 

tevékeny tagjainak lejáratása volt a célja. Említést tett például Knihár Ervin ügyvéd gyenge 

prakszisáról és testvére kábítószeres szokásairól, Pluhár lakatos eladósodásáról, a helyben 
                                                
266 MOL K28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1935. 
E. 15834 
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megjelenő szlovák lap – Slovenská Rodina – gazdasági nehézségeiről, Szák Mihály egykori 

csabai takarékpénztári alkalmazott átállásáról a románokhoz. Lejegyezte, hogy a helyi szlovák 

dalegylet vezetője, Szekerka János egy csabai kőművesnek munkanélküli fia. Pechány 

kisebbíteni igyekezett minden olyan törekvést, egyúttal mindenkit, ami vagy aki nem a 

magyar – „hazafias” – jelleg kidomborítására helyezte törekvése súlyát. 

Békéscsabáról Újkígyósra is ellátogatott Pechány. Tényszerűen közölte jelentésében, hogy bár 

a település 5407 lakójából 522 evangélikus, akik anyanyelvükre nézve szlovákok, a jegyző 

állítása szerint mégis csupán harmincan vallják magukat szlováknak. Ezután mély 

megelégedésének adott hangot a település tanítójának munkája kapcsán. Varga tanítót a 

csabai presbitérium bízta meg az iskolai tanítás mellett az istentiszteletek végzésével is. A 

biztos elégedettségének oka az volt, hogy a tanító kifogástalanul beszélt magyarul, tanítványai 

kevés katolikus kivételtől eltekintve szlovák származású evangélikusok, akiket eredményesen 

magyarosíthat, mivel a tanítás nyelve kizárólag a magyar. Tovább növelte Pechány 

elégedettségét az a körülmény is, hogy az iskolai év elején a szlovák nyelvű hitoktatásra beírt 

négy gyermeket szüleik karácsonyra átíratták a magyar nyelvű hittanórákra. Ezek után jóleső 

érzéssel összegezhette: „Azt hiszem, hogy Varga tanító alatt a viszonyok nem fognak 

változni.” Az istentiszteletek vegyes magyar-szlovák jellege ellenére megállapította továbbá, 

hogy „Újkígyóson lehetne erős, öntudatos magyar társadalmat létrehozni”. Javaslatként a 

vezető körök összefogását, és az ártalmas külső befolyások megszüntetését javasolta. Az 

ártalmas külső befolyáson a Csehszlovákiából érkező szlovák nyelvű irodalom és folyóiratok 

beáramlásának megakadályozását gondolta.  

Pitvarosról készült beszámolójában még kritikusabban jellemezte a magyarországi 

szlovákoknak a nemzetiségükhöz való ragaszkodását. A szlovák önérzet megnyilvánulását 

szélsőségesnek tekintette: Pitvaroson szerinte a nép „nemzetiségében szélsőséges, tót 

öntudatban élő”. Ezt a magatartásformát nem ismerte el, a pitvarosi szlovákokat igyekezett 

diszkreditálni: eszerint az öntudatos pitvarosi szlovák „szegénységében és nagy részben 

büntetett előéletűségénél fogva kommunizmus felé hajló, arisztokratákat gyűlölő, úriember 

iránt bizalmatlan …nép”.267 „Mentségül” csak istenfélő voltukat hozta fel. A számára 

elfogadhatatlan önérzetességért a kedvezőtlen gazdasági viszonyokat okolta. Ezért hajlanak 

véleménye szerint a pitvarosiak a szélsőségekre, és adnak hitelt mindenféle, általa agitációnak 

nevezett, a szlovák jelleg megmaradását és erősítését célzó törekvésnek. 

                                                
267 MOL K28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel 1935. 
E. 15834 
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Jelentései egyik színfoltja az az 1937-ből fennmaradó, Békéscsabáról és a környező 

településekről szóló, amelyben túlbuzgóságában már saját kollégájáról is jelentett. Bátorítást 

közvetett módon ehhez épp a miniszterelnökségtől kapott, hiszen a hivatal a szlovák biztost a 

térségbe „a pánszláv propaganda intenzitásának erősödésére” hivatkozva küldte ki.268 

53/1937. számú jelentését „régi jó ismerőseire” is utalva állította össze. Egyikük – Horváth 

István csabai városi tanácsnok – állítását felhozva sérelmezte Mónár Jenő külügyminiszteri 

sajtóelőadó térségben tett látogatását, mivel az, Horváth szerint, a fiataloktól az után 

érdeklődött, hogy miért nem beszélnek szlovákul, a cigányoktól pedig azt tudakolta, hogy 

tudnak-e szlovák népdalokat játszani. 

A két évvel későbbi Pitvarosról és Ambrózfalváról szóló jelentésében már nyomát sem találta 

a szlovák nemzeti identitásnak ezeken a településeken: „mindkét községben mindenki 

magyarul beszél, az iskola tannyelve a magyar”. A szlovák kisebbség anyanyelvének 

megőrzésében a Pechányt jellemző állásponthoz további adalék, hogy küldött a két településre 

a budapesti Slovenské Novinyból két mutatványszámot, de egyetlen előfizető sem 

jelentkezett. 1918 után, úgy tűnik, Pechány a szlovák anyanyelv ápolásában saját 

szerkesztésben megjelenő lapjának olvasását tartotta a kívánatos maximumnak. Ugyanakkor 

nem bánkódott amiatt sem, hogy a lap járatására egyetlen jelentkező sem akadt. Az 

ambrózfalvi evangélikus lelkész Kotyinszky János is azért nem volt ellenszenves a számára, 

mert „igen csendesen viselkedik”.269 A magyarosodással együtt ezt a csendes, visszahúzódó 

magatartást tarthatta a legmegfelelőbbnek a szlovák nemzetiség körében. Továbbá igazolta a 

hazafias érzület erősítése végett Gerendás vegyes magyar-szlovák egyházközség 

megbízhatónak jellemzett lelkészének, Solymárnak a véleményét. A lelkész úgy vélte, a 

hazafias nevelés szempontjából szükséges, hogy a leventék és a földműves iskola tanulói 

minél több hazafias dalt tanuljanak meg és énekeljenek. 

Puszta-Ottlaka szlovák többségű településen nem a szlovák nyelvű oktatás hiányát sérelmezte, 

hanem inkább a magyar nyelvű állami iskola nehéz és igen fontos hivatását hangsúlyozta. A 

nemzetiségi nyelven oktató iskola Pechány számára legfeljebb a megtűrt intézmény 

kategóriába tartozott. Rosszallta a nemzetiségi kiállást: Kiss Benő evangélikus lelkészről – aki 

a hónap első vasárnapjain magyar nyelvű istentiszteletet tartott, a többit viszont szlovákul – 

kedvezőtlen képet festett. Azt írta róla, hogy ideje „legnagyobb részét Békéscsabán szokta 

                                                
268 Az 1937. júniusi felkérés értelmében Ottlaka, Medgyesháza, Nagybánhegyes, Ambrózfalva, 
Pitvaros és Békéscsaba településeket járta be Pechány. Konkrét feladatul a nemzetiségi viszonyok 
tanulmányozását kapta. 
269 MOL K28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1937. 
E. 15792 
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tölteni és hát kártyaasztal mellett”.270 De még a „jól szereplő” ambrózfalvi Kotyinszkyről is 

megjegyezte, hogy „könnyen befolyásolható ember, kellő csiszoltság nélkül”, meg hogy naiv, 

aki még nem került ki teljesen anyja befolyása alól.271 Nemzetiségi megnyilvánulást kizárólag 

kulturális alapon fogadott el. Ezt is azonban csak akkor, ha úgy érezte, ellenőrzése alatt tudhat 

például egy nemzetiségi rendezvényt (dalestet, színművet), valamint ha annak menete 

szigorúan az elképzelései szerint folyt le. Úgy például, hogy egy szlovák nyelvű dalt egy 

magyar követett. Pechányt leginkább az nyugtatta meg, ha egy-egy szlovák rendezvény a 

magyar szervekhez benyújtott előzetes kérelmezés után lett megrendezve. Megnyugvását 

tovább növelte, ha magyar hazafias dalokat adtak elő szlovák nyelven. Így például Pechány 

nem állta útját annak a tótkomlósi kezdeményezésnek sem, amelynek során a helyi 

kisbirtokos szövetség szlovák színdarabokat kért kölcsön a biztostól, aki el is küldött néhányat 

a Palkovich-féle „Nevessünk” című füzetből. Erről is készült (15. 1938 számú) jelentésében 

Pechány nyugtázta, hogy a szlovák darabok mellett előadtak magyar táncokat, és az énekkar 

elénekelte a Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország! című dalt. Pechány saját hazafiságával 

össze tudta egyeztetni azt is, hogy szociális alapon támogasson szlovák kezdeményezéseket. 

Jelentéseiben ugyanis a szlovák munkások megélhetési-érvényesülési panaszairól is 

beszámolt alkalmanként a miniszterelnöknek.272 

A térségbe hivatalos kiküldetésre 1938. szeptembertől indult újra. Békéscsaba, Mezőberény, 

Gerendás, Tótkomlós, Csanádalberti, Csabacsüd és Szarvas nemzetiségi viszonyainak 

tanulmányozására kérték fel. A korábbiaktól eltérő megnyilvánulásokkal találkozott ekkor. 

Mezőberényben például a nemzeti szocializmus gondolatának terjedéséről és a nyilaskeresztes 

mozgalom kezdeti működéséről számolt be. Ezekről nem foglalt állást, a harmincas évek vége 

felé már, úgy tűnik, képtelenné vált a megújulásra. Régi, megkövültnek ható sematikus 
                                                
270 Uo. 
271 Kotyinszkyről 1938-ban (Pechány jelentése után egy évvel) Belügyminisztériumi jelentés 
(5107/1938 VII. res) készült. Ebből kiderül, hogy a szlovák nemzetiségűként feltüntetett lelkészt 
nemzetiségi szempontból való megbízhatatlansága miatt két alkalommal – amikor lelkészi állásra 
pályázott – a dunántúli evangélikus egyházkerület püspöke kizárta. A BM jelentés hozzáfűzi, hogy 
ennek dacára Kotyinszkyt az ambrózfalvi lelkészi állásra mégis jelölték. A jelentéstevő szerint a 
magyar érzelmű evangélikus egyházi körök a lelkész megválasztását – ismerve pánszláv érzelmét – 
nem tartják kívánatosnak, mivel a volt ambrózfalvi evangélikus lelkésznek és tanítónak „az 
elmagyarosítás terén elért eredményeit veszélyezteti”.  
MOL K28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1938. E. 
16142   
272 Ennek mégis némiképp ellentmond, ahogyan például a Trencsén megyéből Magyarországra „csalt” 
drótosokat „karolta fel”. Konkrétan a Magyarországi Drótos Ipartársulat felszámolását javasolta, mivel 
véleménye szerint törvényellenes és erkölcstelen a magatartása. Nem derül ki a forrásokból 
egyértelműen, de elképzelhető, hogy esetleg az egyesület szlovák jellegének hangsúlyozása szúrt 
szemet a kormánybiztosnak.  
MOL K 28 ME Nemzetiségi és Kisebbségi Osztály Iratai 1927. C. 311 
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gondolatait ismételgette a magyar nyelv nélkülözhetetlenségéről e többnemzetiségű vidéken: 

„a községben mindenfelé magyar szót hallani, hiszen a három nemzetiség nem is tudna 

másképp egymással társalogni”. Közölte Csoma Gyula polgári iskolaigazgató megfigyelését, 

miszerint vegyesházasságban, ha az egyik szülő német, a másik szlovák, magyarul beszélnek 

majd a gyerekek; ha meg mindketten németek vagy szlovákok, a gyerekek szüleik nyelvén 

társalognak. Szeberényi lelkészről hagyományosan rossz véleménnyel volt, szlovák nemzeti 

törekvéseit 1938-as csabai látogatásakor is zavarkeltőnek nevezte. Ekkor Pechány bírálatát 

azzal vívta ki magának Szeberényi, hogy a szlovák nyelvű elemi iskolai oktatásért küzdött. Az 

Evanjelický Hlásnik című folyóiratban a szlovák nyelvű csabai képzés szűkös kereteit firtatta, 

és üdvözölte a 11.000/1935. törvényt, amelynek értelmében a két tannyelvű iskolai rendszer 

bevezetésére nyílt lehetőség. A régi „C” típusú rendszer hiányosságának tartotta, hogy a helyi 

szlovák kisebbség nyelvén az elemi iskolában csak az olvasást, az írást és a hittant lehet 

tanulni. Állítólag az okozott zavart, hogy a fiatal lelkész a szószékről hirdette, hogy „most 

már tót iskolák lesznek Békéscsabán”. Pechány a régi, korlátozó típusú iskolai rendszer 

mellett állt ki, tette ezt oly módon, hogy egyrészt a hívekre hárította a felelősséget, mondván, 

az ő döntésük alapján vezették be Csabán a „C” típust. Másrészt arra hivatkozott, hogy a 

tanítók mintegy fele már nem beszéli a szlovák nyelvet. Nem említette meg, hogy ezen 

például a szlovák tanítóképzés felkarolásával lehetett volna változtatni. Tótkomlóson a 

revíziós gondolattal való találkozást éltette, úgy látta, mindenütt az foglalkoztatja a 

közönséget, hogy vajon a Felföld visszakerül-e Magyarországra.273 A települést tartotta a 

térség központjának. Ezért is szívesen tolmácsolta a miniszterelnökség felé Szakolay jegyző 

kérését. A térség két állami óvodája, egy evangélikus és egy állami elemi iskola mellé még 

egy állami óvoda alapítását kérelmezte a tanyasi gyerekek számára. A miniszterelnökség 

elutasította a kérést. Indoklásában az állt, hogy Csehszlovákia magyarlaka területeinek 

visszatérése a rendelkezésre álló erőforrások átcsoportosítását igényli.274 

                                                
273 A revíziós gondolat két világháború közti általános elterjedését hangsúlyozza például Cholnoky 
Ádám: Állam és nemzet című könyvében.  
CHOLNOKY, 1996. 
274 16913. számú miniszterelnöki rendelet 1938. október 8-i keltezéssel. A súlypont a revízió 
gyakorlati kivitelezésére, majd a visszakerült nemzetiségek iránti toleránsabb kisebbségpolitikára 
irányult. Ezt tükrözi az 1936-os (760/1936 VKM rendelet: a nemzetiségi iskolákban az anyanyelvi és 
szülőföldismereti, számtan, természeti és gazdasági tantárgyak a tanuló anyanyelvén folynak) és az 
1938-as (111.110/1938 VKM rendelet: a törvényalkotó a kisebbségi népiskolák munkájának 
„megkönnyítését” hangoztatja a szervezeti átalakítások kapcsán a nemzetiségi anyanyelv minél 
hatékonyabb elsajátítása végett) iskolai rendelet.   
MOL K28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1938. E. 
16786;  
HK, 1936. 107-120. és MRT, 1938. 3490-3494. 
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Csabacsüdöt „nemzeti szempontból kifogástalan” állapotban találta, mivel ott megtartják a 

magyar nemzeti ünnepeket, a havi három alkalmat nem számítva az evangélikus 

istentiszteletek nyelve a magyar, és az evangélikus templom előtt, írja Pechány, „feltűnt 

nekem régi Magyarország virágokkal kiültetett képe”.275  Szarvas kapcsán is úgy érezte, 

megnyugtathatja feljebbvalóit, mivel az iskola magyar oktatási nyelvét illetőleg változást nem 

tartott elképzelhetőnek. Szerinte ugyanis a változást a helyi lakosok feleslegesnek tartották. 

Ambrózfalván Kotyinszky lelkész helyett, akit a hívek hívtak meg, az egyházi hatóság Mekis 

Ádám békéscsabai lelkészt jelölte ki az egyházközség élére. Ezzel kapcsolatban Pechány 

lejegyezte, hogy a településen korábban nemzetiségi mozgalomról, s általában nyelvkérdésről 

nem volt szerinte szó, s ezt csak a lelkészválasztás hozta a felszínre. Agitációt említ, mert a 

pitvarosi lelkész, Gabcsó, beszédeiben azt hangoztatta, hogy „tótajkú lakosság csak tót 

lelkészt választhat”.276  

 

Pest megye 
 

A szlovákok által is lakott Pest környéki települések a főváros közelsége miatt rendkívüli 

figyelmet kaptak. Ezeknek a falvaknak a kormány által is támogatott magyarosításában 

Pechánynak aktív szerepe volt. Az ő javaslatára olyan személyek kaptak állami kitüntetéseket, 

akik a térség nemzetiségi sokszínűségének a megszüntetésében eredményesen részt vettek. 

Rákoskeresztúr község és a helyi római katolikus iskolaszék Pest vármegye főispánjánál 

kérelmezte egy keresztúri tanító, Masztich József 50 éves munkájának jutalmazását és 

kitüntetését. Pechány lett a kezdeményezés pártfogója, 1926. február 15-i levelében a 

miniszterelnökség figyelmébe ajánlotta Masztichot. Indoklásában a tanítónak a magyar 

közművelődés terén elért érdemeit, hazafias szellemben végzett munkáját emelte ki. Ezek az 

érdemek Pechány számára azt jelentették, hogy „Rákoskeresztúr tótajkú, s a község 

lakosainak többségét képező római katolikus polgárai nyelvben és érzelemben magyarokká 

lettek”. Pechány példaként állította Masztich módszerét a nemzetiségek magyarosításának 

előmozdításában: imakönyvével, amelyben a templomi énekek és imák felváltva magyarul és 

szlovákul voltak, „rászoktatta a magyarul gyengén beszélő öregebb rákoskeresztúri lakosokat, 

hogy az istentiszteletnél a magyar nyelvet megszokják és megkedveljék”. Ez a gyakorlat 

pedig eredményesnek bizonyult: „Ma Rákoskeresztúron a római katolikus templomban a 
                                                
275 MOL K28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1938. 
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hívők már csak magyarul énekelnek és imádkoznak.” A Miniszterelnöki Hivatal 

méltányosnak találhatta a kérést, hiszen márciusi levelében a Pest megyei főispán már arról 

értesítette a miniszterelnököt, hogy Masztichnak „a Kormányzó Úr Ő Főméltósága által 

Legfelsőbb Dicsérő Elismerésben leendő részesítése iránt a vallás- és közoktatásügyi 

miniszter úrhoz …előterjesztést tett”. A kultuszminisztérium szintén méltányosnak találta a 

felterjesztést a kitüntetésre, mivel Masztich „a lakosság magyarosítása terén kitűnő 

eredményeket ért el”. Végül a kitüntetéshez Horthy Miklós kormányzó is hozzájárult. A 

kitüntetés szövegezésén a Kormányzó aláírásával már nyoma sincs „magyarosításban szerzett 

érdemeknek”, helyette a következő áll: „A miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátásával 

megbízott m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter előterjesztésére Masztich József 

rákospalotai r. k. elemi iskolai igazgató-tanítónak a magyar néptanítás terén öt évtizeden át 

kifejtett buzgó működésével szerzett érdemei elismeréséül a IV. osztályú Magyar 

Érdemkeresztet adományozom.”277 Masztich ügyét felkarolva, Pechány közbenjárására is, a 

rákoskeresztúriak kezdeményezése pozitív eredménnyel zárult. 

Első látogatásait a megyében Pechány a következő felkérésre tette: „Az ügyosztály [a 

nemzetiségi, megj.: ZZ] beérkezett bizalmas jelentések alapján szükségesnek tartja, hogy az 

ország tótajkú községei, köztük elsősorban a pest-környéki községek a tót kormánybiztos által 

sűrűbben meglátogattassanak.” Ezért „Felkérem méltóságodat, hogy a pest-környéki tótajkú 

községeket – ideértve a Pestmegyével északnyugat felől szomszédos csonkamegyék tót 

községeit is – meglátogatni, a lakosság hangulatáról, gazdasági és kulturális helyzetéről 

tájékozódni és tapasztalatairól hozzám jelentést tenni szíveskedjék.”278 Ezt a látogatást 

Pechány a miniszterelnökség első meghatalmazása (1928. december) óta többszöri 

meghosszabbítás kérvényezése után folyamatos falujárás mellett 1930. szeptemberre 

teljesítette. Jelentéseiből kiderül, hogy a szlovákok nyelvi magyarosodását támogatja és ennek 

eszközeit, a magyar nyelvű iskoláztatást, istentisztelet- és szentmisehallgatást. Maglódról a 

következő jelentést készítette: a szlovákok „a magyarosodás terén szép haladást mutatnak”, 

„Maglód még két óvodát kapott.” A római katolikus templomban „magyarul végzik az 

istentiszteletet kezdettől fogva”, az evangélikusoknál „Raffay püspök úr elrendelésére minden 

vasárnap van magyar és tót istentisztelet is. A tót 9 órakor, a magyar 11-kor kezdődik.” 

Szlovák származása ellenére a szlovák nyelvű istentiszteletre mentséget keres: „A tót 

                                                
277 A miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátásával megbízott magyar királyi népjóléti és munkaügyi 
miniszter a kitüntetés adományozása idején (1926. augusztus 18-án) Vass József volt. 
MOL K 28 ME 51. csomó 92. tétel. 1939. L. 17169 
278 MOL K 28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. I. rész 
1928. T. 931 
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istentiszteletre tehát leginkább a gazdasszonyok járnak, akiknek háztartási munkák miatt haza 

kell sietniük, ellenben a fiatalság, sőt a felnőtt férfiak is a 11 órás istentiszteletre járnak, amely 

tisztán magyarul tartatik.” Majd hozzáteszi: „A fiatalság a leventeegyesületekben tömörül és 

hazafias nevelést kap.”  

Mende községből pedig ezt jelentette: „kellemesen lepett meg engem, hogy az iskolás 

gyermekek már játék közben is magyarul beszélnek, mégpedig kifogástalan magyar kiejtéssel. 

A község szépen halad a magyarosodás útján.” A még 1918 előttről származó indoklás már 

ismerős: „A nép maga is érzi a magyar nyelv ismeretének szükségét, azért a magyar nyelvet 

minden téren kultiválja.”279 

Pechány magyar óvoda felállítását kezdeményezte Perbál községben, ez 1930-ban még nem 

valósult meg. Az ötlet viszont a Miniszterelnöki Hivatal támogatását élvezte: „Figyelemmel 

Méltóságodnak Perbál község különleges helyzetét kiemelő régebbi jelentéseire is, a 

szóbanforgó óvoda létesítése kérdését továbbra is állandóan napirenden fogom tartani.” A 

miniszterelnökség Pest megye főispánját is értesítette az óvoda létrehozásának tervéről: „A 

magyarországi tótajkúak magyar királyi kormánybiztosának jelentései alapján280 hosszabb idő 

óta szorgalmazom a magyar királyi vallás- és közoktatási miniszter úrnál, hogy Perbál 

községben, amelynek lakossága tudni méltóztatik túlnyomó többségben német ajkú, de ahol 

csekély számú magyar és tót kisebbség is van, állami óvodát létesítsen.” Pechány a 

miniszterelnöknek az államsegély elmaradása kapcsán „végtelen sajnálatát” fejezte ki, amiért 

az állami intézmény felállítása egyelőre nem valósult meg. Jelentésében beszámolt egy 

magánóvoda működéséről, amit a helybeliek önerőből tartanak fenn egy oklevél nélküli 

óvónő alkalmazásával. Szerinte ez igazolja a községi lakosok szükségérzetét arra, hogy a 

gyerekekkel való foglalkozás már az iskolás kor előtt biztosítva legyen. Pechány azonban, 

amikor magyar nyelvű intézmény mellett kardoskodik, jelentéseiben nem igazolja, hogy a 

helybeli lakosok kifejezetten ilyen nyelvű óvodát igényeltek volna. Ez vélhetően inkább az ő 

ügybuzgóságát támasztja alá. „Erősen hiszem”, írja, „hogy a község lakossága hajlandó volna 

áldozatot hozni egy rendes állami óvoda felállítása esetén, ha ebben az irányban a politikai 

hatóság, nevezetesen a biai főszolgabíró kellőleg közbelépne.” Majd megerősíti, hogy 

legközelebbi kiszállása alkalmával ő maga is meg fogja próbálni, hogy az ügyben eredményre 

jusson. Azonban az ügybuzgóságot, vagy csak a község lehetőségeinek korlátait, esetleg a 

                                                
279 MOL K 28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. I. 
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MSK, 1932. 172-173. 



 112

helyi német közösség ellenállását, de mindenképp Pechány kudarcát bizonyítja Vass József 

ideiglenes VKM miniszter levele 1930. júliusban a miniszterelnöknek címezve. Ebben a 

következő áll: „Perbál község az állami óvodának nemcsak hogy végleges vagy akár 

ideiglenes elhelyezését sem hajlandó vállalni, hanem a községek által feltétlenül vállalandó 

dologi kiadásokat (bútorozás, felszerelés, …jó karban tartás, tisztogatás) sem tudja vagy 

akarja vállalni. Ily körülmények között, de meg költségvetési fedezet teljes hiányában is, 

legnagyobb sajnálatomra ez idő szerint nem áll módunkban Perbál községben állami óvoda 

szervezése.”281 

A Kistarcsáról szóló 1929. januári jelentés előbb a Honvédelmi Minisztériumba, majd a 

miniszterelnökséghez jutott el. „A tótok Kistarcsán egy idő óta nagyon önérzetesek, majdnem 

kihívóak. Az öreg nyugdíjazott kántor mindig tótul povedál a parasztokkal.” – rója fel a 

névtelen beszámoló az öntudatos nyelvhasználatot.282 A Miniszterelnöki Hivatal már 

februárban a szlovák kormánybiztoshoz fordult, hogy a „kellemetlen” eset kivizsgálására 

utasítsa. „Bizalmas helyről vett jelentés szerint”, írja a miniszterelnökség, „a Pest megyei 

Kistarcsa községben a tótok egy idő óta nagyon önérzetesen, csaknem kihívóan viselkednek.” 

Ezért felkérték őt, hogy Kistarcsát a legközelebb meglátogatandó pestkörnyéki községek közé 

előjegyzékbe vegye. Miként Rákoskeresztúr, Kistarcsa is Pest közelsége miatt lehetett 

érzékeny pont a nemzetiségek felett őrködő állami intézményeknek. Valójában azonban 

komoly aggodalomra nem lehetett oka a magyar szerveknek, hiszen már az 1920-as 

népszámláláskor is mindössze 39 önérzetes ember vallotta magát szlováknak, szemben a 2657 

magyar – és 53 német – polgárral.283 Pechány jelentése természetesen májusra megszületett és 

gyakorlatilag az „eredetileg tótajkú kisközség” megmagyarosodásának állít emléket. A 

beolvadás és a település homogén – egynyelvű – tömbbé alakulásának szinonimájaként a 

„Kistarcsa rohamosan fejlődő község” szófordulatot használta, ezzel tehát a folyamat 

kedvező, előremutató jellegét emelte ki. Ebben a fejlődésben, azaz a szlovák kisközségnek 

magyar-szlovák nagyközséggé alakulásában a nyugdíjas magyar katonatisztek, tisztviselők és 

gyári munkások letelepedésének volt Pechány szerint döntő szerepe. A kevésbé önérzetes 

szlovákokra, az önként beolvadókra gondolt, amikor a „józan gondolkodású” gazdanépről írt. 

Utóbbiak esetében kiemelte, hogy „bár a mindennapi társalgásban tót nyelvét előszeretettel 

használja, magyarul nemcsak tud, de szívesen beszél is”. A béke és nyugalom garanciáját 

abban látta, hogy „eddig senkinek sem jutott eszébe, hogy például a katolikus elemi iskolában 
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tót nyelvű tanítást követeljen”. Holott az egyházi katolikus iskola tanulói szlovák 

anyanyelvűek – tette hozzá. Mégis felvetette az állami magyar tannyelvű iskola vonzóbbá 

tételének szükségét, elképzelhető, hogy az egyházi iskolába járó szlovák gyerekek elcsábítása 

végett. Gondott jelentett azonban, hogy az állami iskola, a magyarosítás egyik motorja 

„kritikán aluli”. Három osztály volt elhelyezve egy silány épületben, melyet télen befűteni 

lehetetlen, esős időben becsurog a víz, roskadoznak a tetőgerendák stb. „Ezen az állapoton 

sürgősen változtatni kellene.” – jelezte óhaját a Miniszterelnöki Hivatal felé. A hivatal pedig a 

megyei főispánnak küldött tájékoztatásában már hamarosan arról írt, hogy „a kistarcsai állami 

iskola kedvezőtlen elhelyezésére egyidejűleg felhívtam a magyar királyi vallás- és 

közoktatásügyi miniszter figyelmét”. Pechány közbenjárására az állami iskola ügye 

eredményesen lezárult, a szlovák biztos végül Kistarcsa községnek kieszközölte az új állami 

iskolát. Dr. Petri Pál VKM államtitkár arról értesítette Bethlen István miniszterelnököt, hogy a 

Ganz-Danubius Rt.-től átveendő épület átalakítását követően az állami elemi népiskola 

használatára hat tanterem, két tanítói-, egy szolgalakás, igazgatói iroda és tanítói tanácskozó 

szoba fog rendelkezésre állni. A magyarosítás Pechány közbenjárására is több fronton vívott 

küzdelem volt. Az iskolai szál mellett a folyamatot hátráltató egyének, az önérzetes szlovákok 

kiiktatása szintén a módszerek egyike volt. Kistarcsán az ő közbenjárására rendelték el 

Greskó Mihály helyi „izgága” gazda rendőrségi megfigyelését. Pechánynak jelentős szerepe 

lehetett abban, ha a helyi 39 magát szlováknak valló polgár az állami szervek látóterébe 

került: „Mindenesetre jó lesz ezt az embert figyelemmel kísérni”, jelenti a biztos, 

„nemkülönben azokat, akikkel érintkezésben van.” Ennek az 1929. májusi jelentésnek lehetett 

egyértelmű következménye júniusban a miniszterelnöki átirat a Belügyminisztériumba, ami a 

megfigyeltetésről rendelkezett. „Tisztelettel kérem Nagyméltóságodat, méltóztassék Greskó 

Mihályt bizalmas megfigyelés alá vétetni.” A főispánt is felszólította a hivatal közbenjárásra, 

hogy „a kormánybiztos jelentése szerint észlelhető ellentétek elsimítása érdekében a maga 

részéről is megfelelő módon közrehasson.” E júniusi felszólítást követően 1930. januárban a 

főispán beszámolót küldött a miniszterelnökségnek a „Kistarcsán tapasztalható tót 

nemzetiségi mozgalmak ügyében”. Beszámolójához csatolta a gödöllői járási főszolgabíró 48 

eln/1929. szám alatt készült jelentését a „tót propaganda ügyében” címmel. Ebben a 

főszolgabíró Nagytarcsa nemzetiségi viszonyairól számolt be, konkrétan a település egyre 

jelentősebb mértékben fakuló szlovák jellegéről, a fiataloknál már végbement nyelvcseréről és 

identitásváltásról. A kéthetenként bemutatott szlovák nyelvű istentisztelet alatt az utcán 

tartózkodók arra a kérdésre, hogy miért nem mennek be a templomba, azt válaszolták, hogy 

„azért nem mennek, mert ma tótul megy, az pedig csak a vén asszonyoknak való”. Ezt a 
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magatartást a főszolgabíró teljes természetességgel írta le, ellenben a helyi káplánt már a 

„gyanús” jelzővel illette. Ennek az lehetett az oka, hogy Francisci káplán „saját beismerése 

szerint is tótul szokott beszélni mindazokkal, akik hozzá tót nyelven fordulnak. Teszi ezt 

pedig azért, mert mint mondotta, az a meggyőződése, hogy a népnek az jólesik, ha vele 

anyanyelvén beszélnek.”  

Buzgóságában a főispán a Miniszterelnöki Hivatal részére elküldött egy Magyarországra 

csempészett szlovák nyelvű kalendáriumot, amit a miniszterelnökség átnézés végett 

továbbított Pechány címére. A Steinbrener által az 1930-ik évre kiadott „Kmotor Vesely” 

című humoros naptár Pechány szerint egyébként semmi kivetnivalót nem tartalmazott, 

eltekintve a sok csehizmustól, vagyis a szlovák nyelvben, illetve nyugati nyelvjárásaiban 

fellelhető cseh elemektől. A jelentésben tanulságos Pechány megfogalmazása, amikor a „mi 

szempontunkról” ír, ezzel akaratlanul is jelezve azonosulását az akkori magyar nemzetiségi 

politikával.284 

1935-ben kérelmezte kiküldését Dunaegyháza, Alberti, Sárisáp és Esztergom településekre. 

Dági és csévi látogatásáról fennmaradt jelentésében állami óvoda felállítását javasolta, 

továbbá Dágon új tantermek felállítását és egy harmadik tanítói állás megszervezését, 

Bánhidán (eredendően a vármegyei közigazgatási bizottság indítványára) egy tizenegyedik 

tanítói állás bevezetését szorgalmazta. Utóbbiról fennmaradt a Miniszterelnöki Hivatal pártoló 

átirata, amit elkülött a VKM részére.  Az új tanítói állás mellett Körmendy miniszterelnöki 

titkár 1935 novemberében így kampányolt: „a szervezendő 11. tanítói állás rendszeresítését az 

iskola nemzeti szempontból fontos működésére tekintettel lehetővé tenni méltóztassék”.285  

Ugyanő a két óvoda felállítását is javasolta a VKM-nél, a kultuszminisztériumból pedig a 

megkeresésre pozitív válasz született.286  

A XVIII. században Liptó megyéből érkezett szlovák családok által alapított Csév község 

szlovák nemzetiségei viszonyairól Pechány elismerően jelentett. Korábban a szentmisék 

magyar nyelve miatt „kellemetlenkedő néhány túlbuzgó tót” már nem hallatja hangját. Ezzel 
                                                
284 Pechány jelentése így szólt: a szövegben sok a csehizmus, humora elég gyenge, „különben nem 
tartalmaz olyasmit, ami a mi szempontunkból kifogás alá eshetnék”.  
Kistarcsa: MOL K 28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. 
tétel. I. rész 1930. T. 5205 
285 Bánhida ügye a 16.353. számú miniszterelnöki beadványban a VKM részére elküldve 1935. 10. 26-
án.  
MOL K 28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1939. E. 
15751 
286 1935. október 23-i 16.338. számú miniszterelnökségi átirat a VKM-nek címezve. A VKM 58. 
676/1936. VI. számú igenlő válasza ugyanitt található.   
MOL K 28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1939. E. 
15751  



 115

összefüggésben elismerően állapította meg, hogy az egyik hangadó, bizonyos Flekács, nevét a 

magyar hangzású Fenyőfire változtatta. Végülis a Belügyminisztérium részéről dr. Johan 

államtitkár 1939-ben arról értesítette a miniszterelnökséget, hogy a községben a minisztérium 

egy óvónői állással magyar foglalkoztatási nyelvű óvodát szervez.287  

A vegyes lakosú Dágon az állami óvoda szükségét szociális okokkal igyekezett Pechány 

alátámasztani. Hangsúlyozta, hogy a lakosság foglalkozására nézve földműves és bányász. 

„Igen szorgalmas nép, s azt hiszem hajlandó volna áldozatot is hozni az óvoda felállítása 

érdekében, mert hiszen ha a tavaszi mezei munka megkezdődik, a család elszéled hazulról, 

…s azért nagy könnyebbség volna, ha a kis gyermeket biztos helyen, óvodában vagy napközi 

otthonban lehet elhelyezni.” Jelentése nemzetiségi viszályról is tudósít a helyi német és 

szlovák lakosság között, aminek oka a szentmisék nyelve volt. A helyi plébános a vitát úgy 

gondolta megoldani, hogy a templomban a magyar nyelvet tette kizárólagossá. Dág község 

óvodájának sorsáról egy VKM átiratból szerezhetünk tudomást, ez a községnek és az 

iskolafenntartó római katolikus egyháznak kiutalt 8000 pengő építési államsegély kiutalásáról 

szól.288   

Az állami óvoda magyarosodás szempontjából jótékony hatását Kesztölc község esetével 

példázta. A falut Pechány szerint a közelmúltban szélsőséges szlovák megnyilvánulások, „a 

tót nemzeti elfogultság magvai” jellemezték. A korábbi szlovák plébános, Srobár, Pozsonyba 

költözésével és az óvoda megnyitásával azonban a viszonyok megváltoztak a magyar 

nyelvhasználat előnyére. „Ma a nép örül a két állami óvodának és a községben is sűrűbben 

lehet hallani a magyar szót.”289                               

Kerepes községben tett 1935-ös látogatását követően írt jelentésében a község vegyes 

nemzetiségű lakosságáról számolt be. Elszlovákosodott magyaroknak mutatta be a település 

szlovák nyelvű lakosságát, ebből következik, hogy „visszamagyarosításukra” tett javaslatot, 

konkrétan állami óvoda felállítását kérelmezte a miniszterelnöknek címzett beszámolójában. 

Pechány javaslatát támogatás végett a Miniszterelnöki Hivatal a Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztérium figyelmébe ajánlotta. A biztos azzal érvelt, hogy habár a község a szlovák 

nemzetiségű települések névsorában szerepel, a családi nevek után ítélve az valaha mégis 

                                                
287 A Belügyminisztérium 216.428/1939. XVIII. számú átirata 1939. március 3-i keltezéssel. 
MOL K 28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1939. E. 
15751 
288 95.842/1939. VI. számú átirat 1939. április 13-án kiállítva. 
MOL K 28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1939. E. 
15751 
289 MOL K 28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1939. 
E. 15751 
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magyar nyelvű falu lehetett kevés számú németajkú lakossággal. Pechány beszámolójára 

építve a Hivatal leszögezte, hogy „ma Kerepesnek tót jellege elvitázhatatlan”, családi körben 

majdnem kizárólag csak szlovákul beszélnek. Állami óvoda felállítását a miniszterelnökség az 

államnyelv ismeretének szükségével indokolta, az intézmény hiánya miatt ugyanis „a 

gyermekek túlnyomó része a magyar nyelv teljes ismerete nélkül kerül az állami iskolába”. 

Szigorú megállapításában a térség magyarosításának szükségét fejezte ki: „Nemzeti érdek, 

hogy Budapest környéke ne tűnjék fel az idegenek szemében mint nemzetiségi vidék, …ezért 

elsőrendű érdek, hogy Kerepes nagyközség iskolai viszonyai minél előbb rendeztessenek. 

…Nagy szükség lenne Kerepesen egy állami óvodára.” Pechány a nemzetiségek nyelvi 

magyarosodását célzó törekvések kiszolgálójává vált azáltal, hogy nemzetiségi vidéken 

magyar nyelvű óvodák felállítását sürgette. A Miniszterelnöki Hivatal megállapítása szerint a 

nagy számú magyar betelepülés és Budapest közelsége ellenére „még így is aránylag lassúnak 

mondható a magyarosodási folyamat, hiszen a főváros tőszomszédságában lévő községről van 

szó”. Az állami magyar nyelvű óvoda pedig a kormányhivatal szerint is a nemzetiségek 

célzott magyarosításának egyik eszköze: „A magyarosítási folyamatot kétségtelenül 

lényegesen meggyorsítaná, ha megfelelő óvoda lenne a közelben.”290  

A miniszterelnökség a szlovák kormánybiztosra hivatkozott, mint aki szintén támogatja a 

hivatal magyarosítási törekvéseit. „Óvoda... nélkül”, írja a Miniszterelnöki Hivatal a 

kultuszminiszternek, „amint a tót kormánybiztos kísérő jelentésében rám utal, a tótajkú 

gyermekek a magyar nyelv ismerése nélkül kerülnek az elemi iskolába”. Ezért „az ügyosztály 

tisztelettel megjegyzi, hogy… az önkéntes magyarosodás folyamatát a pestkörnyéki tótlakta 

községekben, de más kisebbségi szórványközségekben is tervszerű magyar óvodapolitikával 

kellene elősegíteni és előkészíteni a nem magyar ajkúak fokozatos megmagyarosítását.” Az 

óvodakérdés napirendre tűzését úgy képzelte el, hogy kérte, a kultuszminisztérium általános 

óvodafejlesztési programja a soron következő költségvetés előkészítése során a 

Miniszterelnöki Hivatal részére is legyen átküldve véleményezés végett. Felvetődött az a 

lehetőség is, hogy a szóbajövő kisebbségi községekben a magyar óvodák számát kettős 

foglalkoztatási nyelvvel szaporítsák. Kerepes kapcsán a Miniszterelnöki Hivatal értesítette 

Pechányt kérelme támogatásáról: „Fenti tárgyban 59/1935. szám alatt hozzám intézett 

felterjesztésére értesítem méltóságodat, hogy a kerepesi római katolikus egyházközségnek 

                                                
290 MOL K 28 ME 49. csomó 91. tétel. 1935. E. 16036 
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iskolaépítési segély kiutalása iránti kérelmét meleg pártolással áttettem a m. kir. vallás- és 

közokt. min. úrhoz.”291 

Szociális jellegű észrevételei mellett (gyermekhalandóság csökkentésének lehetséges módjai) 

Pechány 1938-ban újra jelentést készített Kerepesről. Iysmételt kiszállását a községbe az is 

indokolttá tehette, hogy az állami óvoda még nem nyílt meg. Megelégedéssel írta, hogy „a 

templom és az iskola nyelve a magyar, s az utcán is sok magyar szót hallani”. Viszont „Kár, 

hogy a községben nincsen óvoda”, tette hozzá. Ennek megalapítását sürgette, indoklásában ez 

áll: „az óvoda a tótok megmagyarosodását lényegesen gyorsítaná”. „… Mennyivel jobban 

magyarosodnék emez eredetileg német, most pedig tótajkú község, ha óvodája lenne!” Ezért 

„okvetlenül kellene állami óvodát felállítani”. „… Kerepesen vannak magyar hazafiak, akik 

szívesen és lelkesedéssel fáradoznak, hogy a néppel a magyar nyelvet megkedveltessék.” 

Jelentését a Miniszterelnöki Hivatalból továbbították a vallási- és közoktatási miniszternek.292  

Majd 1938 januárjában a VKM már az államsegély kiutalásáról (4000 pengő) értesítette 

Imrédy Béla miniszterelnököt a római katolikus elemi népiskola tanteremmel való kibővítése 

kapcsán. A belügyminiszter pedig hivatalos átiratban közölte a miniszterelnökkel az 

óvodaalapítást célzó eljárás megindítását.  

Pechány szlovák miniszteri biztosként a nyelvi magyarosodásért szállt síkra. Az államfordulat 

után már egyértelműen nem az egymás mellett élést támogatta a nemzetiségi sokszínűség 

meghagyásával, hanem a szlovákok beolvadását kívánta a magyar nemzetbe. Bár még ekkor 

is az egységes magyar politikai nemzetben gondolkodva határozta meg a szlovák nemzetiség 

helyét a magyar társadalomban, egyre kevésbé reális alapokon álló nemzetszemlélete és ebből 

eredő igyekezete a nyelvi asszimiláció támogatására redukálódott. Az értékrend és a cél, 

amikkel Pechány azonosult: nyelvében egyre inkább, de szellemében mindenképp egységes 

magyar társadalmat teremteni. Ez utóbbi szándékát szolgálta az is, hogy magyar színműveket 

fordított le szlovákra és közölt a Slovenské Novinyban, hogy azokat „tót műkedvelők is 

előadhassák”. Kerepesről a következőt olvassuk: „Nemrég az ottani műkedvelők egy 

színdarabját adták elő, amely… először világította meg azokat az eseményeket, midőn a 

magyar szabadságharc kitörése előtt Petőfi ’Talpra magyar’ című költeményét szavalta el, és 

                                                
291 Uo. 
292 A miniszterelnök állásfoglalása szerint: „A magyarországi tótajkúak magyar királyi 
kormánybiztosának a helyszínen szerzett tapasztalatai alapján arról értesülök, hogy Kerepes és 
Kistarcsa …községek …ifjúságának nemzeti szellemű nevelése szempontjából égető szükség volna 
arra, hogy e községekben és telepeken állami óvodák állítassanak fel. …Tisztelettel kérem 
Nagyméltóságodat, méltóztassék a fent említett óvodák felállításáról lehetőleg gondoskodni.” 
MOL K 28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. I. rész 
1936. C. 16 000 és 1938. C. 15 117 
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végzi a cseh megszállás következtében lejátszódott eseményekkel és a ’Hiszek egy Istenben’ 

című dallal.”293  

Azonban a magyarosító törekvések támogatása mellett mindvégig tapasztalható nála a 

szlovákokkal szemben megnyilvánuló empátia. Kerepes község szlovákjait például így 

jellemzi: „A község tótajkú földműves lakosságára az idők átalakító szelleme csak annyiban 

volt kihatással, hogy a földművesek szegényebbek lettek. Mindemellett mégis megmaradtak 

jóérzésű, vallásos és hazaszerető földműveseknek, erkölcseikben, ruházkodásaikban egyaránt. 

A magyar haza hűséges fiainak. A súlyos életgondok között a mindennapra kiszabott terhes 

munka mellett a kultúrának is szakítanak időt. Tanulékonyak, készségesek, kitartók – csak 

foglalkozni kell velük. Nem hálátlan, kárba veszett munka ez, ellenben öröme lehet annak, aki 

a népnevelés magasztos hivatását átérzi, és ezt az érzést cselekvésben is nyilvánítja.”294 

A szlovák nemzetiség magyarosodásának folyamatát azáltal is ösztönözte, hogy támogatta a 

magyar nyelvű könyvtárak felállításának tervét. Pechány ebben is partnere volt a 

kormányszerveknek. 1926 októberében a miniszterelnökségtől 400 ezer korona 

utalványozását kérte, amit azzal indokolt, hogy mivel sok könyvet küld az egyes szlovákok 

által lakott községekbe, ezért megnövekedtek a postaköltségei. A hivatal az igényelt összeget 

Az idegenben élő magyar állampolgárok és a hazai kisebbségek támogatása című alap terhére 

Pechány részére kifizette. A Miniszterelnöki Hivatal a VKM miniszternek címzett átiratában a 

szlovák kormánybiztosra hivatkozott: „Bizalmi egyénemnek a helyszínen szerzett 

tapasztalatok alapján hozzám tett jelentéséből arról értesülök, hogy Pilisszántó község 

eredetileg tót nyelvű lakossága nyelvében mindinkább magyarrá válik. Ennélfogva megnőtt a 

szükséglete magyar olvasmányokban.” A községi könyvtár felállítása mellett az iskolai 

ifjúsági könyvtár állományának „felfrissítésére” és még az iskolai kibővítési munkálatok 

elvégzésére is biztatott a hivatal.295 A biztos elszámolásában az is szerepelt, hogy a 

támogatásból az irodai eszközök árának fedezése mellett juttatott a szlovák munkások 

körének nyolc pengőt, amiből nyolc kultúrestjük költségeit fedezték.  

Pechány a harmincas években jó kapcsolatokat ápolt a szlovák munkásokkal. Kérelmeiket 

alkalmanként felkarolta, oly módon, hogy a hozzá intézett kéréseket pozitív elbírálás végett 

                                                
293 Papp-Váry Elemérné azonos kezdetű verse, a Horthy-korszak „nemzeti imája”. 
294 MOL K 28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. I. rész 
1936. C. 16 000 és 1938. C. 15 117 
295 MOL K 28 ME 49. csomó 91. tétel 1936. E. 15635 és hasonló célú adományozásról: 1937. E. 
15551 
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továbbította a Miniszterelnöki Hivatalba. Például Kétbodony község két drótosának kért 

pártfogást, miután a helyi evangélikus lelkész kereste őt meg támogatásukat kérve.296 

Bár jelentéseket készített a budapesti Katolikus Tót Munkáskör zártkörű rendezvényeiről is, 

ezekben elismerő hangon nyilatkozott a szervezetről, sőt előadást is tartott.297 Jelentéseiben 

szerepel például, hogy ki, milyen nyelven nyitott meg egy estet vagy üdvözölte a 

megjelenteket. A felszólalókról további információkat is közölt származásukról vagy hogy mi 

dolga volt az illetőnek Pesten, kivel érintkezett, miről beszélgettek. A miniszterelnökség 

érdeklődését általában a cseh követségről érkezett személyekről szóló leírások kötötték le 

(ezeket a jelentésekben kiemelték), de az is például, ha a szlovák esten a Munkáskör elnöke, 

Szabó Jenő józsefvárosi káplán tárogatón kuruc dalokat adott elő. A magyarosodás látható 

jeleit tapasztalva elismerő szavakkal illette a biztos azt, ha magukat szlováknak valló 

munkások vagy családjuk magyarul szerepelt. Például amikor „Zsemba Annuska kis tót leány 

igen ügyesen elszavalta a Kis huszár című magyar költeményt”.298 Megjegyezte azt is, ha a 

rendezőség magyar darabokkal tarkította programját.  

Pechány szívesen hangoztatta a Felföldről származó és Budapesten letelepedő szlovák 

drótosok és ablakosok hazafias érzelmeit. Jelentéseiből arra lehet következtetni, hogy a 

hazafias érzelműnek tartott magyarországi szlovákot a két világháború között alapvetően két 

dolog jellemezte: a Felföldhöz ragaszkodás és a revízió pártolása. Erről egyszer így jelentett: 

a szlovák munkások az 1938. novemberi budapesti közgyűlésükön hangoztatták, hogy „az 

őszinte hazafias szeretet arany drótjával szeretnék összedrótozni a húsz év előtt szétdarabolt 

Magyarországot, hogy még erősebb és hatalmasabb legyen, mint húsz évvel ezelőtt volt”.299  

A csehek iránti ellenszenv a munkásokkal foglalkozó jelentéseiben is megjelenik. Az északi 

utódállamba került erdők kivágását, a gyárakban a munkaalkalmak megszüntetését, a gépek 

elkobzását ezekből, a helyi szlovákok vallásos érzületének megsértését hozta fel példaként. 

Az Ipartársulat elnöke Csiszarik József úgy jellemezte a biztos szerint a cseheket, mint akik 

                                                
296 A kérelem tartalmát a jelentésből nem lehet kideríteni, de feltételezhetően szociális jellegű kérésről 
volt szó. Lentebb említett jelentésében Kétbodonyról mint a szlovák nyelvvesztés magas fokán álló 
településről számolt be Pechány. 
MOL K 28 Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1939. E. 
15075 
297 25 ročné jubileum Budapeštianskeho Katolíckeho Delníckeho kruhu címmel a Slovenské Noviny 
1927. november 6-i számában (45. szám, 2. oldal) közölt cikkben a munkáskörben tartott előadásáról 
írt Pechány. Azt hangsúlyozta, hogy a szlovákok a kivándorlások idején is otthon érezték magukat 
Budapesten, az Alföldön, illetve Magyarországon. 
298 MOL K28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1938. 
E. 15342 
299 MOL K 28 Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1938. E. 
17154 
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betolakodtak a Felföldre, és kikiáltották magukat a szlovák nép vezetőjének. A szlovákok 

saját otthonukban koldusbotra jutottak, mondta az elnök.300 

A magyarországi szlovákokkal szembeni intoleráns magatartás cáfolására is talált alkalmat a 

szlovák munkásokról szóló jelentéseiben. A budapesti Katolikus Tót Munkáskör elnökének, 

Kocián Andrásnak ideillő megnyilvánulásait hangoztatta például szívesen. Kocián álláspontja 

ezzel kapcsolatban az volt, hogy a cseh politikum a magyarországi szlovákok elnyomásának 

hangoztatásával mindössze saját „gazságát” igyekszik palástolni. A szudétanémet területekre 

bevonuló németek híresztelését hozta fel állítása alátámasztására, miszerint a bevonuló 

németek a régióban kirívó nyomort és éhséget tapasztaltak a szudéta vidéken, de az elcsatolt 

Ligetfalu mostoha sorsát is érvként hozta fel.  

A közös sors hangoztatása a szentistváni kettős kereszt szimbolikáján keresztül elevenedik 

meg, ami összekötötte ezer éve a magyarokat és a szlávokat, és aminek erejében Pechány 

interpretációjában a magyarországi szlovákok továbbra is hisznek.  

 

Nógrád megye 
 

1929. augusztus 19-én a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetiségi Ügyosztálya meghatalmazta 

Pechányt a megyében elszaporodó szekták (nazarénusok, baptisták) miatt a szlovákok által 

lakott községek egyházi viszonyainak tanulmányozására és a vallási szekták képviselőinek 

személyi kapcsolatairól információk gyűjtésére „különösen abból a szempontból, vajon a 

vallási célok mellett vagy leple alatt nincs-e tevékenységüknek nemzetiségi célja is?”301 

Pechányt a nógrádi viszonyok csak részben nyugtatták meg. Két ellenpéldáról számolt be. Az 

egyik Rétság, ahol elvárásainak megfelelően a település „szépen halad a nemzeti művelődés 

terén, a fiatalabb generáció csaknem kizárólag magyarul beszél, itt tót nemzetiségi 

                                                
300 A Slovák v Amerike, az Egyesült Államokban megjelenő szlovák nyelvű lap 1939-ik évi 13-ik 
számban megjelenő cikke Čulen Konstantin írása A Matica delegátusainak Egyesült Államokbeli 
útjáról és beszámolójáról többek között a magyarországi tótok helyzetéről címmel árnyalja a Pechány 
által közkedvelten bemutatott képet. A csehek és szlovákok viszonyáról azt írja, hogy „ami a csehek és 
a tótok egymással való viszonyát illeti, ez most jobb, mint volt azelőtt, és egyre javul”. Igaz, a vallási 
– katolikus-protestáns – ellentétet elismeri, a személyi tisztogatások okát azonban nem ebben látja: „A 
katolikusok és az evangélikusok közti viszony ne ijesszen minket. Ha valahol valakit elmozdítottak, az 
nem azért történt, mert más vallású volt, hanem azért, mert a tót nemzeti aspirációknak ellene fordult 
és a köztársaságban az egyetértést zavarta.” 
MOL K 28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1939. E. 
15831 
301 Az 1925-ös békéscsabai látogatás során írt jelentés és a nógrádi felkérés tartalma alapján is 
megfigyelhető, hogy Pechány aggályai iránt a nemzetiségi mozgalmaknak tulajdonított tevékenységek 
miatt az államhatalom nem volt közömbös.  
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mozgalomnak nyoma sem található”.  Ellenben Bánk községben „az evangélikus lakosság a 

tót nyelvhez görcsösen ragaszkodik, bár iskolájában csak magyarul folyik a tanítás”.302 Ezért 

a magyarosodás előmozdítása végett javaslatot tett a következőkre: „A hívek ragaszkodnak az 

ismert dallamokhoz, s ezzel a Tranosciusban foglalt énekekhez, s amíg ez az énekeskönyv 

magyarra fordítva nem lesz, addig a hívek a magyar istentisztelettől idegenkedni fognak.”303  

Felsőpetényben (226 magyar és 430 szlovák lakost ad meg) Adami István megfigyelését 

ajánlotta, mert szerinte Adami állandó összeköttetésben van „a megszállt területekkel”, 

terjeszt egy Liptószentmiklóson megjelenő szlovák nyelvű evangélikus lapot (Evanjelický 

Posol), melyben Pechánynak szemet szúrt például T. G. Masaryk népszerűsítése. Javaslatára a 

Miniszterelnöki Hivatal utasította a Belügyminisztériumot Adami és társai megfigyelésére. A 

rendőrség Budapestvidéki Kerületi Főkapitánysága jelentésében, mely szerint Pechány 

gyanúja „beigazolódott”, a következő áll: „Ádámi pánszláv érzelmű, pénzért mindenre 

kapható ügynök, …kétségtelen, hogy a cseheknek hírszolgálatot teljesít.”, földvásárlásra 

ösztönöz Csehszlovákiában stb. A Miniszterelnöki Hivatal a megfigyelés elrendeléséről 

értesítette Pechányt. Ez is azt igazolja, hogy egyes szlovákokat a miniszteri biztos 

közbenjárására hurcolhattak meg: „Múlt évi augusztus hó 19-én …kelt jelentésére 

…Méltóságodnak intézett iratom kapcsán szíves tudomásul megküldöm a magyar királyi 

belügyminiszter úrhoz fenti tárgyban a Magyar Királyi Rendőrség Budapest-vidéki Kerületi 

Főkapitányságtól érkezett jelentést. E jelentés alapján a magyar királyi belügyminiszter úr 

intézkedett Adami István megfigyeltetése iránt.” A miniszterelnök értesítése Nógrád megye 

főispánjának ugyanezt igazolja: „Méltóságod tájékoztatására megemlítem, hogy Adami István 

felsőpetényi lakosra a magyarországi tótajkúak magyar királyi kormánybiztosának jelentése 

alapján hívtam fel a magyar királyi belügyminiszter úr figyelmét.” Az ügy súlyosságáról a 

Miniszterelnöki Hivatalban a következőt képzelték: „Nincs kizárva, hogy nevezett 

felsőpetényi lakos is egy vidéki exponense annak a meglehetősen széjjelágazó és kisebb tót 

falvakra is kiterjedő agitációnak, amelynek szálait végső fokon külföldről irányítják.” A 

dualizmus kor második felének magyar nemzetiségpolitikai aggodalmait felelevenítő és az 

                                                
302 Pechány, úgy tűnik, még 1918 előttről hozta magával az egykori politikai koncepción alapuló 
nemzetfogalmát és az ezzel szorosan összefüggő nemzetiségpolitikai szemléletet, amely a dualizmus 
világháborút megelőző évtizedeiben egyre inkább a magyar elem primátusát sürgette. Így, miközben a 
magyarosodó szlovákok nemzeti művelődéséről ír, gyakorlatilag asszimilálódásukról számol be.  
Mindenesetre, olvasva a bánki jelentést, a korabeli csehszlovák sajtó hiányos magyarországi 
nemzetiségi iskoláztatásra vonatkozó kritikája jogosnak tűnik: a beszámolóban a falu nemzetiségi 
megoszlása 183 magyar és 454 szlovák személy. Utóbbiaknak járt volna az anyanyelvű iskola.    
303 Tranoscius vagy Cithara sanctorum: bibliai cseh nyelven írt 1636-ban megjelent, és a szlovák 
evangélikusok között elterjedt énekeskönyv. 
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első világháborút is túlélő kulcsszavak és félelmek ezek, melynek rendszerébe, úgy tűnik, 

Pechány Adolf kiválóan beleilleszkedett. A miniszterelnök tehát felkérte a belügyminisztert: 

„Tekintettel arra, hogy a magyar királyi államrendőrség …jelentése szerint kétségtelen, hogy 

Adami István felsőpetényi lakos a cseheknek hírszolgálatot teljesít, mellőzhetetlennek tartom, 

hogy a Nagyméltóságod bölcs vezetése alatt álló minisztérium Adami megfigyeltetésének 

eddigi eredményét a magyar királyi honvédelmi miniszter úrral is közölje.”304  A titkos 

hírszolgálati tevékenység gyanúja máshol is felmerül Pechánnyal kapcsolatban. A 75. 1930. 

számú jelentésében a budapesti csehszlovák követségre összehívott Magyarországon lakó 

cseh tartalékos tisztek összejövetelére hívta fel a figyelmet. Ennek apropójából fölvetette, 

hogy jó lenne őket nyilvántartásba venni és megtudni, hogy „milyen címen laknak ezek itt és 

miből élnek”. A jelentést mint szigorúan bizalmasat a Miniszterelnöki Hivatal elküldte a 

honvédelmi miniszter részére a „Csonkamagyarországon lakó cseh-szlovák tartalékos tisztek 

nyilvántartása” címmel ellátott átiratban. A kormánybiztos későbbi – kiegészítő – 

jelentésében konkrét személy „figyelemmel kísérésére” tett javaslatot, hogy őt a társairól való 

jelentésről győzzék meg.305 Bizonyíthatóan a Miniszterelnöki Hivatalt még egy alkalommal 

kereste meg Pechány személyek megfigyeltetése végett – ekkor eredmény nélkül. A budapesti 

Osveta egyesület helyiségében (Rákóczi út 59., VIII. kerület) a helyi cseh-szlovák közösség 

kultúrestet hívott össze 1934. áprilisban. Ennek kapcsán Pechány a miniszterelnökség 

figyelmét felhívta a színjátékban szereplő színészekre, akik „valószínűleg a csehszlovák 

követség alkalmazottaiból kerültek ki”, és mivel őket nem ismeri, „erre vonatkozólag jó volna 

tájékozást szerezni”. Külön felhívja a figyelmet Emil Boleslav Lukáč szlovák íróra, „aki 

különben igen nagy csehszlovák”. A Miniszterelnöki Hivatal reakciója 1934-ben: a miniszteri 

biztos megkeresése „ad acta” irat lesz, „tudomásul vételre [szolgál, megj.: ZZ], további 

teendő nélkül”.306  

                                                
304 Elképzelhető, hogy Adamira a biztos figyelmét a rétsági főszolgabíró hívta fel, az ugyanis Adamit 
már Pechány érkezése előtt megfigyeltette.   
MOL K 28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel, I. rész 
1930. T. 5202 
305 A megfigyelendő személy Schein Zoltán Árva megyei születésű, a budapesti követségi találkozón 
részt vett tartalékos tiszt volt.  
MOL K28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések, 58. tétel, I. rész 
1930. T. 5836 
306 MOL K28 ME 49. csomó 91. tétel 1934. E. 15. 512  
Az 1936-ból az Osveta működéséről Pechány által megírt jelentések (milyen színműveket adnak elő, 
részt vesznek-e az előadásokon külföldi állampolgárok, például a csehszlovák követség dolgozói stb.) 
viszont már továbbítva lettek a Belügyminisztériumnak. Az Osvetával szemben a gyanú az agrárius 
Slovenský Denník  állítólagos november 14-i cikke kapcsán A mi budapesti földijeink címmel (ezen a 
napon ilyen cikk a lapban nem jelent meg, erre utóbb Pechány is felhívta a Miniszterelnöki Hivatal 
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Nógrád megyében tett 1935-ös látogatása kapcsán307 a monarchiabeli Magyarország 

nemzetiségeinek magyarosítását célzó politika csehszlovák sajtóban gyakran előforduló 

vádját tagadta. A magyarországi szlovákok 1920 utáni magyarosításáról szóló cikkek pedig 

véleménye szerint csak azt a célt szolgálták, hogy a felföldi szlovákok ún. magyar elnyomatás 

alól való felszabadítását csehszlovák részről utóbb megindokolják, meg azért is, hogy a 

Magyarország határain túl rekedt cseh soviniszta politikát leplezni tudják. A csehszlovák és a 

magyar oldalon egyaránt olyan politikai diskurzus alakult ki még a dualizmus korban, amely 

kizárta a másik oldal álláspontjának elfogadását vagy a kölcsönös közeledést, ekképpen 

mindkettőt saját narratívájának a kizárólagossága jellemezte.308 A Csehszlovák sajtó a 

magyarországi nemzetiségek magyarosítását hangoztatta, a magyar fél meg ennek 

visszautasítása mellett Csehszlovákia létjogosultságát tagadta. Pechány is ezekbe a sémákba 

ragadt bele. Cáfolta a magyarosítás erőszakos jellegét, jelentéseiből az tűnik ki, hogy egy 

lassú, csendes lefolyású, önkéntes nyelvváltás a regionális szlovák tudat megőrzésével volt 

számára a nemzetiségi önmegvalósítás ideálképe. Ehhez viszonyítva jelenthette ki ítéleteit a 

szlovákság körében tapasztalható olyan nyelvi-kulturális, nem feltétlenül szervezett, akárcsak 

spontán mozgalmakról, amelyek a nyelv megőrzését óhajtották. Nógrádban ezért például úgy 

találta, hogy a helyi evangélikusoknál „a nemzetiségi és nyelvkérdésben bizonyos túltengés 

tapasztalható”. Túltengésnek értékelte azt a vitát, ami a nógrádi presbiteri gyűlésen 

bontakozott ki, miután, hivatkozva a kirándulókra, egyesek indítványozták az evangélikus 

templomban a magyar nyelvű istentiszteletek tartását. Kiemelte Koszec János presbitert, aki 

állítólag úgy nyilatkozott, hogy „a magyar nyelv a legutolsó nyelv a világon”, és ezen az 

alapon ellenezte a magyar nyelvű istentiszteletet. Tekintettel arra, hogy többen beszélnek a 

nógrádi falvakban szlovákul, mint arra magyarul hangzó neveikből következtetni lehetne, 

Koszec presbiter hangsúlyozta, hogy nem a szlovák telepesek magyarosodtak meg, hanem a 

magyar őslakosok szlovákosodtak el sok helyen.309 Ősagárd szlovák lakosságát is 

                                                                                                                                                   
figyelmét) már 1924-ben felmerült. A Rákóczi Szövetség lapszemléjének és Pechánynak az 
egyesületről szóló beszámolója után a Miniszterelnöki Hivatal javasolta a szervezet megfigyelését a 
Belügyminisztériumban.   
MOL K 28 ME 46. csomó 89. tétel 1923. P. 12(60) és MOL K 28 ME 49. csomó 91. tétel 1936. E. 
15635 
307 Pechány erről szóló 61/1935. számú jelentése.  
MOL K28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1935. E. 
16084 
308 DEMMEL, 2009. 21. 
309 Bár nem kifejezetten nógrádi példa, mégis idézzük a szlovákok asszimilálásáról, a magyarok 
beolvadásáról a csehszlovák szerzőt: „Bizonyos, hogy az 1921-et megelőző százötven évben a 
szlovák-magyar nyelvhatár minden politikai elnyomás ellenére inkább a szlovákok előnyére változott. 
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ideálképéhez viszonyítva ítélte meg Pechány. A település evangélikusairól azt írta, hogy őket 

mint „hiányos műveltségű, maradi, minden újítás iránt bizalmatlanul viselkedő és tótságához 

mereven ragaszkodó népet” ismeri. Ez a szemlélet Pechány részéről kizárta annak lehetőségét, 

hogy a nem magyar anyanyelvéhez ragaszkodó magyarországi polgár is az állam elismert 

tagja, esetleg még jó hazafi is legyen. A magyar hazafivá válás feltételezte nála a nem magyar 

anyanyelvhez való ragaszkodás feladását, és a magyar műveltség, a magyar nyelv 

elsajátítását. Pechánynál az egy nyelvű Magyarország dualizmus kori koncepciója 

továbböröklődött az első világháború után is.  

Ősagárdnak, ajánlotta, szellemi vezetőre lenne szüksége, mert a „magyar érzelmű” lelkész, 

Horánszky, hosszú ideje betegeskedik.310 Nőtincs etnográfiai képéről a következőt írta: 1715-

ben a településen 16 magyar, 1720-ban 20 magyar és szlovák háztartást írtak össze, „ma 

ebben a községben már csak magyarul is tudó tótok laknak”. Pechány a gyermekek beszédét 

megfigyelve óhajtotta megállapítani az ősök kultúrájának, nyelvének áthagyományozódását, 

vagy ellenkezőleg, az utódok nyelvváltását. Nógrád község ebből a szempontból csalódást 

okozott a szlovák biztosnak. Mint írta, egy házban magyar gyermekhang ütötte meg a fülét, de 

különben „a gyermekek, akikkel találkoztam, bizony mind tótul társalogtak és játszottak”. A 

levente intézményben, az iskolán kívüli oktatásban és a nemzeti ünnepélyek szervezésében 

látta e nemkívánatosnak tartott jelenség felszámolásának lehetőségét. Az államnemzeti-, az 

egy magyarországi nemzet koncepció továbbélése tapasztalható nála ebben az esetben is, az 

ünnepségek nemzeti jellegének hangsúlyozásakor azok magyar voltát külön ki sem emelte, 

mintegy természetesnek tartva azt.311 Ezzel összefüggésben kiemelte a nemzeti közművelődés 

alapköveit szerinte alapjaiban lerakó óvodák különleges szerepét, melyek számát ebben a 

térségben elenyészően csekélynek tartotta. Ezen felül a középosztály hangsúlyosabb 

                                                                                                                                                   
Az e határ mentén elterülő 319 településből 73-nak változott a nemzetisége, és 49-nek ezekből a 
szlovákok javára.” 
KORČÁK-HÄUFLER, 1960. 236.  
Továbbá Polányi a Morava folyótól az Ungig a XIX. század második felében a szlovák települések 
„elnemzetietlenedését” vetette össze a magyar települések elszlovákosodásával, összességében 
113/268-as arányszámot ad meg a szlovákok javára.  
POLÁNYI, 1987. 91. 
310 MOL K28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1935. 
E. 16084 
311 Talán ide kívánkozik egy észrevétel a miniszterelnökség egyik irata kapcsán. A Hivatal 
16.232/1935. számú beadványa, amely elrendelte Pechány kiküldését Pest és Komárom-Esztergom 
megye szlovákok által lakott községeibe, a meglátogatandó Alberti kapcsán feljegyezte, hogy a 
településen a közelmúltban magyar nemzetgyalázási per merült fel. A miniszterelnökség egyik 
dolgozója aláírásával hitelesítve a változtatást, a nemzetgyalázás szó elől kihúzta a magyar jelzőt. 
MOL K 28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1939. E. 
15751 
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befolyását kívánta, megemlítve azt is, hogy pozitív tendencia mutatkozik abban a tekintetben, 

hogy az evangélikus tanítók körében egyre kevesebben beszélik a szlovák nyelvet, a katolikus 

nevelők között pedig a szlovák nyelvtudás ritkaságszámba megy. Galguta kapcsán bár nem 

emelte ki, konkrétan mire gondolt, vélhetően a nemzetiségi viszonyokra utalva sokat sejtetve 

„elvadult” viszonyokról számolt be. A falu szlovákjainak magyarosítása Pechány számára 

„fontos misszió”, így nevezte a helyi fiatal lelkész munkáját, aki „magyarul jobban tud, mint 

tótul”. Nógrád megye kapcsán, ahol egyelőre a szlovákok általában ragaszkodtak 

anyanyelvükhöz, Pechány sajátos pozitív jövőképet rajzolt meg a szlovákság 

megmagyarosodásáról. Először is – az 1920 előtti időkből átörökölt pechányi értelmezésben – 

a szlovákok szükségét látják a magyar nyelvtudásnak. Azon túl a nógrádi települések szűk 

határai arra késztetik a helyi szlovákságot, hogy megélhetésüket falujukon túl is biztosítsák. 

„A lányok szolgálni mennek, főképpen Budapestre. A fiatalok beállnak vasúti munkásoknak 

vagy mesterséget tanulnak. …A tót elég könnyen megtanul magyarul, s ha a nyelvet 

megtanulta, szívesen használja is.”312  

A szlovák biztos jelentéseiben településtörténeti háttérbe ágyazva rajzolt képet a szlováklakta 

Nógrád megye községeiről. A Miniszterelnöki Hivatal nemzetiségi osztálya figyelemre 

érdemesnek találta Pechány iskolán kívüli népoktatásra, az óvodaügy fejlesztésére és a 

hazafias, azaz magyar nemzeti szellemű ünnepségek rendezésére tett javaslatait, ezeket 

kivonatolva továbbította a miniszterelnök felé. Konkrét döntések meghozatala előtt a hivatal 

még javaslatot tett arra, hogy a kormánybiztos jelentését hozzászólás végett küldjék el a 

főispánnak. A Miniszterelnöki Hivatal a javaslatot megfontolva szigorúan bizalmas 

minősítésben, a nógrádi főispán részére saját kezű felbontásra levélben továbbította Pechány 

jelentését, együtt a Nógrád és Hont megye területén élő népesség 1920-as és 1930-as 

népszámlálási adataival a magyar nyelvűek szaporodásáról és a szlovák, valamint német 

anyanyelvűek számának csökkenéséről. Az indoklás szerint a népszámlálási adatokat a 

miniszterelnökség „a kormánybiztos jelentésében foglalt helyzetképnek statisztikai 

szempontból való élesebb megvilágítása céljából” csatolta. A magyar kormány aktuális 

kisebbségpolitikájáról ad korhű képet a főispánhoz címzett levél következő része: „Felesleges 

Előtted hangsúlyoznom, hogy a feni fejtegetéseknek távolról sem az a célja, hogy a 

kormányzatodra bízott törvényhatóságok területén az erőszakos magyarosítást 

szorgalmazzam. Ez ellentétben állana a kormány politikájával, de viszont az önkéntes 

magyarosodás folyamatának és ütemének a kisebbségi szórványközségekben való 
                                                
312 MOL K28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1935. 
E. 16084 
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figyelemmel kísérése szempontjából tanulságosnak tartom a fenti adatokat.”313 Úgy tűnik, 

ennek a folyamatnak az előmozdításában Pechánynak is jelentős, a magyar kormány által 

ráruházott szerep jutott, aminek igyekezett megfelelni. 

1938-ban Dél-Nógrád megye településeit járta be: Rád, Penc, Nézsa, Alsó- és Felsőpetény, 

Bánk, Rétság, Kétbodony, Balassagyarmat voltak látogatásának állomásai.  

30/1938-as számú jelentésében Rád falu „szép magyarosodásáról” számolt be (1450 lakos, 

ebből 450 evangélikus). A biztos itt is megjegyezte, és a jelentésből a Miniszterelnöki Hivatal 

is kiemelte, hogy „a magyarosodás szempontjából igen fontos volna, ha a községben óvoda 

állítatnék fel”. Ugyanezt a megjegyzést tette Pencz község esetében (900 katolikus és 500 

evangélikus). A hivatal Pechány óvodaállítási javaslatát támogatta, mert ez szerinte is „a 

magyarosítást nagyban előmozdítaná”. Bánkról írva a korábban tapasztaltakhoz képest 

eltérően fogalmazott, az önkéntes magyarosodás helyett magyarosítást emlegetve, nem b. A 

községben működő óvodát a helyi lelkész, Schultz Aladár dicsérte ottjártakor a biztosnak. 

Ezen felül a községben addig működő egy tanítós evangélikus iskola mellé szeptembertől egy 

tantermes állami iskolát nyitottak meg. Ezt tapasztalva Pechány bizakodóan írhatta: „így 

remélhető, hogy a megjavult iskolaviszonyok mellett a magyarosítás még nagyobb lendületet 

vesz”. Kétbodony kapcsán is a helyi szlovákok magas fokú nyelvvesztéséről számolt be. 

Ennek fő okát a szlovák származású helyi lelkész nyelvváltásában és az istentiszteletek 

kizárólagos magyar jellegében látta, továbbá a Tranoscius énekeskönyv magyar nyelvű 

fordításának elterjedésében és az evangélikus iskolák egynyelvűségében, ami a magyar volt. 

A vallás-és közoktatásügyi minisztérium egy meg nem nevezett kimutatására hivatkozva 

állította, hogy Nógrád megyében sehol sem kértek szlovák anyanyelvű elemi népiskolai 

képzést. Az iskolák túlnyomó magyar jellegén a hittan szlovák nyelven folyó képzésének 

lehetősége sem változtatott. 

Nógrádi élményeit a következőképp összegezte: „tehát azt tapasztaltam, hogy a 

magyarosodási folyamat minden erőszak nélkül, természetesen tovább fejlődik”.314 Ezt itt 

azért tartotta különösen jelentős és örömteli eredménynek, mert a csehek a világháború után 

csehszlovák érdekeltségű területnek nyilvánították, és próbálták elfoglalni. A magyarosodást 

                                                
313 A közölt adatok a következők voltak: a magyar ajkúak száma Hont és Nógrád megyében 1920-tól 
1930-ig 20105-el szaporodott. Ugyanekkor a magukat szlováknak vallók száma 7007-ről 5506-ra esett 
vissza. A németek száma 1920-ban 6100 fő, ehhez képest 1930-ban 1723-al kevesebb volt.   
MOL K28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1935. E. 
16084 
314 MOL K28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1938. 
E. 16786 
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azzal is igyekezett igazolni, hogy kiemelte a helyi szlovákok török kor utáni beköltözését és a 

magyar elem autochton jellegét.  

 

A Felvidéki Egyesületek Szövetségénél 
 
Pechány kapcsolata a FESZ-szel több síkon is igazolható, illetve ez által is nyomon követhető, 

milyen értékeket támogatott a miniszteri biztos. A FESZ jelentéséből a közgyűlésnek az 1926. 

július 1. és 1927. június 30-a közötti tevékenységéről például kiderül, hogy a FESZ 

könyvtárát és kéziratgyűjteményét Pechány ajándékokkal gyarapította.315  

Az 1922-ben alakult szervezet sok más szervezethez hasonlóan pártfogolta a revíziós 

elképzeléseket. Tagjai jórészt a Csehszlovákiából áttelepült magyarok voltak. Támogatta a 

csehszlovák állampolgárságú magyarok magyarországi tanulmányait, a diákokat az 1926-ban 

alapított Hunfalvy Internátus fogadta be. Itt az alapítás évében ötvenen kezdték meg 

tanulmányaikat, fele-fele arányban az anyaországból és a határon túlról. A bentlakóknak 

kötelező szlovák nyelvtanfolyamot kellett látogatniuk dr. Podhradszky György irányításával. 

Dr. Vaszkó Endre miniszteri tanácsos miniszterelnöknek küldött levelében úgy jellemzi a 

Feszt, hogy az „A felvidéki társadalomnak osztálykülönbség nélkül való tömörítése és 

nyilvántartása érdekében [működő, megj.: ZZ] nagyarányú szervezési mozgalom”, amely 

azzal a céllal jött létre, hogy „a felvidéki gondolat öntudatát a hazafiasság szellemében 

intézményes eszközök igénybevételével is ápolhassuk, …általában pedig a felvidékiségnek a 

jövőben kifejezettebb történelmi súlyt kívánunk biztosítani”.316 E célból óhajtották megépíteni 

Budapesten a „Felvidéki Házat” mint központi székházat a felvidéki egyesületek számára. 

Tagjainak tiszteletdíját a miniszterelnökség utalta ki. 1939-ig még a következők jellemzik a 

FESZ munkáját: lapszemlék a szlovákiai szlovák és német nyelvű lapokból, különös 

tekintettel a magyarok iránti magatartásukra; a szlovákiai magyar lapok szemlézése; 

szlovákiai rendeletek gyűjtése; szlovákiai gazdasági témájú könyvek beszerzése; a szlovákiai 

magyar ifjúság meghívása a Hunfalvy Intézetbe.  

Az 1939 utáni törekvések és elképzelések közt találjuk a szlovákiai magyar oktatás 

figyelemmel kísérését, a közös lengyel-magyar határ visszaállítását, céljai közt a 

szórványokra magyar könyvek juttatását, a szlovákiai szlovák oktatás figyelemmel kísérését – 

terjesztenek-e magyargyűlöletet –, szlovákiai magyar és szlovák gyermekek nyaraltatását 

Magyarországon, érintkezés fenntartását a szlovákiai magyarokkal és szlovákokkal „a 
                                                
315 MOL K28 ME 37. csomó 77. tétel. 1927. T. 713 
316 MOL K28 ME 37. csomó 77. tétel. 1938. L. 15824 
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hozzánk való visszatérés érdekében”.317 A jegyzőkönyv tanúsága szerint 1939-ben Vaszkó 

Endre elnök a közgyűlés előtt a következőket mondta: „Meg kell védenünk és tartanunk az 

odaát maradt magyarságot, nem csak jelenlegi számában, hanem a természetes gyarapodásnak 

megfelelő számban, magyar öntudatban, magyar szellemi lendületben és ütőerőben. Meg kell 

szüntetnünk a szlovákságban ellenünk felszított gyűlölködést és vissza kell állítanunk a régi 

barátságos érzelmeket. Túlságosan össze vagyunk keveredve ahhoz, hogy ellenségek 

lehessünk.”318 

Pechány további bizonyítható kapcsolata az intézménnyel a harmincas évek másik felére 

tehető, amikor jelentést írt a Hunfalvy Internátus szlovák nyelvtanfolyamáról. Az intézményt 

Imrédy miniszterelnök 15.447/M. E. II. számú rendeletére látogatta meg. A miniszterelnökség 

szorgalmazására Vaszkó Endre elnök Pechányon keresztül „felkérendő arra, hogy az oktatás 

sikeresebbé tétele és a nyelv minél alaposabb elsajátítása érdekében a látszó intézkedéseket 

mielőbb tegye meg.” Az 1938/39-es tanév folyamán a hivatal még fölvetette egy 

alkalmasabbnak látszó oktató felvételét vélhetően a visszakerülő területek szlovák nyelvű 

lakosságával való kapcsolattartás felértékelődése miatt. Az addiginál „lényegesen nagyobb 

siker” felmutatásának elmaradása esetén pedig a tanfolyam megszüntetését előlegezte meg.  

Beszámolójában a kormánybiztos a hallgatók szlovák nyelvű tanulmányi előmenetelét nem 

találta kielégítőnek. Jelentése szerint a tanítás módszere szem elől téveszti a nyelv szóban és 

írásban való elsajátításának szükségét és elavult módszerrel a nyelvtan és nyelvszerkezet 

szabályainak begyakorlására irányul a gyakorlati elsajátításra való törekvés helyett. Pechány 

értékelése a következő volt: „A tanfolyam vezetője dr. Podhradszky György jól bírja a tót 

nyelvet szóban és írásban, s úgy láttam, hogy munkáját ambícióval végzi. Azonban az 

eredmény gyönge.” „…Úgy van ez mint a középiskolában,” állítja, „ahol a tanulók például 

latinból nyelvtani és mondattani szabályokat tanulnak egész nyolc éven át, a latin szöveget le 

is tudják fordítani, tudják a sok kivételt is, de latinul beszélni nem tudnak.” A fő cél pedig 

szerinte az lett volna, hogy „az illető hallgató gondolatait tót nyelven tudja kifejezni”. A 

szlovák tanfolyam fenntartását viszont nélkülözhetetlennek tartotta, „különös tekintettel a mai 

viszonyokra, amidőn kilátás lehet, hogy érdekünkben fog állani fiatal intelligenciánkat a 

Felvidéken elhelyezni, amihez a tót nyelvnek szóban és írásban való ismerete szükséges.”319  

                                                
317 MOL K28 ME 37. csomó 77. tétel. 1941. P. 17776. 
318 MOL K28 ME 37. csomó 77. tétel. 1939. T. 77 és 1941. P. 17776. 
319 Podhradszky Györgynek a Miniszterelnöki Hivatal. II. Ügyosztálya (Nemzetiségi) elnökének még 
1935-ben küldött leveléből kiderül, hogy a Hunfalvy Internátus tanulói a kötelező szlovák órákon 
Pechány Tót nyelvkönyvét és Tót olvasókönyvét használják, olvassák még ezen felül a 
túrócszentmártoni (majd pozsonyi megjelenésű) Národnie Novinyt, a Milan Hodža által is szerkesztett 
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Feltételezhető, hogy a szlovák nyelv Pechány elgondolásában eszközzé vált „Csonka 

Magyarország” értelmisége számára, hogy a nyelvtudás birtokában 1938-at követően az addig 

„megszállt Felvidéken” a szlovákságot a magyarokhoz „édesgesse”.320  

1939-ből további forrás tanúskodik a FESZ és Pechány kapcsolatáról. A FESZ emlékiratot 

adott ki Szlovákiában és Kárpátalján a népszavazás tárgyában a Müncheni Szerződés 5. 

pontjának („a vegyes nyelvű területeken népszavazás írandó ki”) érvényesítése végett. Az 

emlékiratot, amely 1938. nov. 15-én született „A világ nagyhatalmaihoz” címmel, Pechány 

Adolf is aláírta a Trencsén Vármegyei Egyesület nevében. Franciaországnak, Nagy 

Britanniának, Németországnak, Olaszországnak nyújtották be, továbbá Lengyelország és az 

USA budapesti nagykövetségén. Jól jellemzi Pechány hovatartozástudatát a következő, 

emlékiratból idézett mondat: „Nincs egyetlen magyar ember sem, ki ne kívánná vissza a 

Felvidéket”.321  

 

A sajtó szerepe 
 
A Miniszterelnöki Hivatalnak elküldött sajtójelentésekből tovább körvonalazódik a két 

világháború közötti magyar nemzetiségi politika megítélésének cseh-szlovák képe és 

általában az a légkör, amelyben Pechány kormánybiztosi tevékenységét végezte.  

A Slovenský Denník Pechány állítólagos beismerésére hivatkozva, miszerint a magyarországi 

szlovákoknak egyetlen iskolájuk sincs, és hogy a szlovákok önként mondtak le az anyanyelvi 

iskolákról, megállapítja, hogy Magyarországon üldözik a szlovákokat. A lap Pechány 

kijelentését tévesnek tartotta, „miután az oláhok alatt követelték azt”322, és hogy most 

mégsem így tesznek, „annak oka egyedül a mai magyar terror”.323 A cikk rámutat arra, hogy a 

szlovákoknak nincs politikai képviseletük sem, számuk a hivatalos 163 ezer helyett 300 ezer, 

és hogy ennek ellenére nincs egy képviselőjük sem a parlamentben. A vád szerint a magyar 

                                                                                                                                                   
pesti, majd pozsonyi megjelenésű Slovenský Denníket, a pozsonyi Hlinka-párti Slovákot, és 
használják Podhradszky Tót nyelvtanát, valamint a kettejük által szerkesztett szlovák szótárakat. A 
tanórákon 1935-ben feldolgozásra került témák: Csehszlovákia politikai pártjai, a marseillei 
események és cseh-szlovák vonatkozásai, a felvidéki magyarság helyzete, a szlovák nemzetiségi 
kérdés egyes fázisai, a szlovák autonomista törekvések, lengyel-cseh kérdés stb.  
MOL K28 ME 37. csomó 77. tétel. 1935. T. 15645 
320 MOL K28 ME 37. csomó 77. tétel. 1938. T. 15630. Óvodapedagógiájában a magyarországi 
szlovákokat illetően a szlovák nyelvnek sokkal kisebb szerepet szán, s inkább a nyelvi magyarosodást 
tartja a magyarországi szlovákság körében kívánatosnak.  
321 MOL K28 ME 37. csomó 77. tétel. 1939. P. 15728 
322 Vagyis 1919-ben. 
323 A magyarországi szlovákok üldözése. Slovenský Denník. 1923. április 13.  
MOL K 28 ME 46. csomó 89. tétel, A Rákóczi Szövetség lapszemléje, 1923. P. 12 (60) 
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kormány a kisebbségek nyelvhasználatát rendeleti úton ellehetetlenítette, mivel csak akkor 

van tekintettel a nemzetiségekre, ha a megye lakosságának legalább egyötödét alkotják. 

A České Slovo is hivatkozva a kormánybiztosra ezt írta: „dr. Pechány Adolf a magyarországi 

tót ügyek kormánybiztosának tanúsága szerint Magyarországon egyetlen tiszta tót iskola 

sincs”.324 Ebből a szlovák újság arra következtetett, hogy „a legnagyobb jogtalanságot követi 

el a magyar kormány iskolai téren”. A cikk szerint ha a szlovák lakosság nem kívánja az 

anyanyelvű iskolákat, ez csupán azt jelenti, hogy a szlovák iskolát kívánnia nem szabad és azt 

kérni „a Magyarországon ma uralkodó terror miatt fél”.325 A hivatkozott Pester Lloyd cikket 

olvasva szembeötlik, hogy a cseh cikkíró kiragadta kontextusából azt az egy mondatot, 

amelyre vádló beszámolóját összeállította. Illetve Pechány nem azt állítja, hogy 

„Magyarországon egyetlen tiszta tót iskola sincs”, hanem hogy a háború előtt a szűkebb 

értelemben vett magyar országrészen nem volt.326 Így szerinte nem is lehet szó a háború után 

azok megszüntetéséről: „Nem igaz a kijelentés, miszerint a magyar kormány több olyan 

iskolát megszüntetett, melyekben a háború előtt az oktatás nyelve a szlovák volt.” A cseh lap 

továbbá nem közli Pechány egyéb észrevételeit, így például azt sem, amikor a Pester 

Lloydban beszámol falulátogatásairól. Pechány hangsúlyozta, hogy a helyi lakosságot 

gazdasági vonatkozású kérdések foglalkoztatják: „A polgárság elsősorban gazdasági kérdések 

iránt érdeklődik.” Az útjai során készült jegyzőkönyvek bizonyítják szerinte állításai hitelét. 

Ezek számolnak be azokról a konferenciákról, amelyeken a helyi szlovákoktól iskoláik nyelve 

iránt érdeklődött. A konklúzió ismerős: az érdeklődés hiánya a szlovákok részéről nyelvük 

oktatása iránt az iskolákban, olyannyira, hogy ha a kormány be is vezette a szlovák nyelv 

oktatását, az a szlovák szülők ellenkezése folytán vagy spontán, az oktatási intézményekből 

kikopott. „Egyedül a polgárokon múlik, hogy az iskolákban milyen mértékben érvényesülhet 

a szlovák nyelv.” A szlovák szülők gyermekeik számára pedig a magyar nyelv oktatásában 

érdekeltek: „…azonban hamarosan megváltoztatták a rendeletet, egyszerűen azért, mert a 

fiatalság számára előnyös volna, ha elsajátítanák az iskolai oktatás során a magyar nyelvet. 

…A fentiek alapján nem kívánta és nem akarta ezt a polgárság, s ezért nem is szüntethettek 

                                                
324 A Pester Lloydban megjelent cikkre utal: Die Tage der Slowaken. Pester Lloyd. 68. évf. 1921. nov. 
17. Morgenblatt. 3-4. 
A České Slovo hivatkozik még a következőre: LUDWIG, 1922.  
Az iskolákról – nemzetiségi nyelven is oktatókról – a könyv szerzője számadatokat közöl:  
LUDWIG, 1922. 33-34. 
325 Néhány megjegyzés a szláv minoritások helyzetéről. České Slovo. 1923. április 11. 
MOL K 28 ME 46. csomó 89. tétel, A Rákóczi Szövetség lapszemléje, 1923. P. 12 (60) 
326 „In Rumpfungarn hat es keine slowakische Schule gegeben”. Die Tage der Slowaken. Pester Lloyd. 
68. évf. 1921. nov. 17. Morgenblatt. 3-4. 
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meg szlovák iskolákat.” A békéscsabai és szarvasi iskolákkal kapcsolatban megállapítja, hogy 

ott a szlovák nyelv oktatásának nincs akadálya: „Most már nincs akadálya annak sem, hogy 

ezekben a középiskolákban a szlovák nyelvet is oktassák, amennyiben erre igény 

mutatkozik.”327 

A Zahraničná Politika közzétette véleményét Pechány nyilatkozatával kapcsolatban a Pester 

Lloydban: „Így beszélt Pechány, a tót író, tanár, a nép szerető és a tót kisebbségek jogainak 

védője. A nyilatkozathoz nem kell megjegyzést fűzni, mert minden szó a tényleges helyzet 

elferdítését jelenti, s visszaélést a magyarországi tótok helyzetével.” A szlovákok nem merik 

kívánságaikat előterjeszteni, különösen akkor nem, amikor erről jegyzőkönyv is készül és 

amikor a kérvényezőnek a nevét kell aláírnia. Bizonyítékul hozta fel 55 békésmegyei szlovák 

börtönbe vetését, akiket azért csuktak le a cikk állítása szerint, mert a román megszállás alatt 

azt merték követelni, hogy Romániához csatolják őket. Két év után bocsátották csak szabadon 

őket, ezért „nem lehet csodálni, hogy Pechány úr hivatalos útjában a tótoknak oly nagy 

hazafiasságukkal csodálkozott”. Politikai vezetőjük Gorecsák Győző nemzetgyűlési képviselő 

lenne, aki viszont nem szólal fel szlovákul és általában nem képviseli a magyarországi 

szlovákok érdekeit, bár ez a lap szerint kötelessége lenne. Úgyhogy, állapítja meg a cikkíró, 

„a magyarországi szlovákok semmiféle jogokat nem élveznek”.328  

A Prager Presse beszámolt arról, hogy a magyar katolikusok októberi budapesti 

kongresszusán, amely a lap véleménye szerint manifesztáció volt a régi Magyarország 

felújítása érdekében, a felszólaló Pechány elmondta, hogy ő „Csehszlovákia tót 

katolikusainak mai nevében jogosult államunk elleni panaszokkal előállani”.329  

A Prager Presse egy másik alkalommal terjedelmes cikkben bírálta Pechány Adolf A Felvidék 

közoktatásügye című tanulmányát, ami a Kornis Gyula egyetemi tanár által szerkesztett 

kötetben jelent meg.330 A cikkíró hivatalos statisztikai adatokkal igyekezett bizonyítani, hogy 

az a kép, amit Pechány felvázolt, azaz hogy a Csehszlovákiában elő egy millió magyar 

kulturális elnyomatás alatt sínylődik, nem fedi a valóságot. A Miniszterelnöki Hivatal a hozzá 

is eljutott cikk tartalma okán felkérte Pechányt, hogy írásban tegye meg észrevételeit, 

egyszersmind válaszoljon a felmerült vádakra. Az már a miniszterelnökség részéről felmerült, 

hogy a cikk szerzője alapvető kritikai elvárásoknak nem tett eleget, miután az összehasonlító 
                                                
327 Uo. 3-4. 
328 A kisebbségi jogok Magyarországon. 1922, I. évfolyam, 578.  
MOL K 28 ME 46. csomó 89. tétel, A Zahraničná Politika című folyóirat könyvismertetései, 1922-23. 
329 A tót katolikusok mai vezetői. Prager Presse, 1923. november. 30.  
MOL K 28 ME 46. csomó 89. tétel. 1923. T. 213/a 
330 Klagen und Klagen. Prager Presse. 1927. január 11.  
MOL K 28 ME 46. csomó 89. tétel. 1927. P. 45 
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statisztika módszereit mellőzve egyetlen év adatai alapján vonta le következtetéseit. Ezen túl 

kiállt Pechány mellett, mert álláspontja szerint az „a hiteles adatok egész sorával támasztotta 

alá azt a megállapítását, hogy a csehszlovákiai magyar iskolák száma rohamosan apad”. 

Pechány válaszát, ami szubjektív korhű forrása a csehszlovák nemzetiségi iskolapolitikának, a 

hivatal elküldte a Bécsi Magyar Sajtóiroda részére, ahol gondoskodtak megjelentetéséről a 

tekintélyes amerikai Christian Science Monitorban.  Pechány tanulmányára Késmárky 

György is hivatkozott a Magyar Szemlében, ahol idézett tőle: „a professzorok 80-90 %-a cseh 

és a tankönyvek túlnyomórészben csehek… az olvasókönyvekben olyan kifejezések vannak, 

amelyeket a tót tanulók nem értenek meg, azok sem, akik az egész tót irodalmat 

áttanulmányozták.”331 

A válaszcikkben Pechány mindenekelőtt a Prager Presse  reakcióját kiváltó tanulmánya célját 

szögezte le: „Célom az volt, hogy világos, tiszta és igaz képet állítsak a nagy közvélemény 

elé, amely a világsajtóban sűrűn megjelenő tendenciózus közlemények által félrevezettetvén, 

a trianoni békeszerződés által teremtett helyzetet nem tudja vagy nem akarja úgy megítélni, 

ahogy az szükséges és érdemes lenne.” A cseh statisztika adatait, közleményeit és a 

Szlovákiában megjelenő magyar lapokat használta forrásként.332 A cseh cikkíró szintén 

statisztikai adatokat közölt annak kimutatására, hogy Szlovákiában magyar iskolák vannak. 

Ez azonban természetes, állította Pechány, hiszen ezeket az iskolákat nem lehetett egyszerre 

bezárni, hiszen Csehszlovákia kisebbségeivel szemben kötelezettséget vállalt. Ezzel együtt 

mégis igaz – és statisztikák közlésével ezt is kimutatta –, hogy a magyar iskolák száma és a 

tanulók száma csökkent. Az okok megvilágítására a helyi sajtót idézte. Sorra vette az egyes 

okokat, az iskolákat megszüntették például azon a címen, hogy a tanító „nem csehszlovák 

honos”. Konkrét magyar tanítási nyelvű iskolákat sorolt fel, amelyeket megszüntettek. 

Megörökítette például Vágsellye esetét, ahol 1919. őszén a magyar tanítást „egyszerűen 

beszüntették”, illetve szlovákosították annak ellenére, hogy a település lakossága tiltakozott 

ez ellen. Majd csak dr. Jabloniczky János parlamenti képviselő interpellálására indítottak el 

egy párhuzamos osztályt úgy, hogy figyelmeztették a magyar szülőket, hogy „gyermekeik 

jövőjét teszik kockára, ha nem a szlovák osztályba küldik őket”. Pechány felhívta a figyelmet 

arra is, hogy a felekezeti iskolákat vagyonuktól fosztották meg.  

                                                
331 Késmárky György: Trianoni kisebbségek. Magyar Szemle. 1928. IV. kötet. 210-211. 
Eredeti fellelhetőség: PECHÁNY, 1927. 212. 
332 Ezek a következők voltak: a Csehszlovák Köztársaság Évkönyvei az 1922-1924-es tanévekre 
vonatkozóan – Ročenka; Magyar Újság, Híradó, Prágai Magyar Hírlap, A Nép, Komáromi Lapok, 
Szepesi Lapok. 
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A történeti jogfolytonosságra építette érveit, az államfordulat után kialakult új helyzetet 

kortársaihoz hasonlóan nem fogadta el, így például azt sem – nem is értette talán – hogy 

Csehszlovákia fennállása első évtizedében kiépített egy hivatalnokréteget, intézményrendszert 

stb., és működőképesnek bizonyult. Farkasddal (az elbocsátott magyar tanítónő helyébe – 

„mert nincs illetősége” – cseh tanító érkezett) kapcsolatban kiemelte, hogy a településen az 

esztergomi érseki uradalom tartott fönn iskolát. Sérelmezte az elnemzetietlenítés olyan 

formáit is, hogy bár nem csökkentették egy településen a magyar iskolák számát, de új 

építésére sem adtak az állami hatóságok engedélyt – Dunaszerdahelyen például, ahol a 

magyar helyett szlovákot állítottak. Somorja, a Bars megyei Ény, Pozsony, a Galánta melletti 

Tornya, Kassa, Komárom, Rimaszombat, Rozsnyó, Munkács, Beregszász eseteit vette sorra, 

állításait sajtócikkekre való hivatkozással támasztotta alá. Válaszul a cseh cikkíró felvetéseire, 

amelyekkel a magyarországi szlovákok hiányos anyanyelvi iskoláztatását hozta fel, előadta, 

hogy a felföldi magyarok és az 1918 utáni Magyarországon élő szlovákok között nem vonható 

párhuzam. Kiemelte ugyanis a felföldi magyarok – és szlovákok – őshonosságát, szemben a 

telepes alföldi szlovákokkal. Utóbbiakról azt írta, hogy „Csonkamagyarországon nem létezik 

olyan vidék, amely tisztán tótnak volna nevezhető. S az egyes községekben is a tótság a 

magyarsággal vegyesen lakik. Ezt az állapotot tehát, s ezeket a viszonyokat nem lehet a 

szlovenszkói magyarság viszonyaival párhuzamba vonni.” Ezzel együtt biztosítani kívánta a 

cseh szerzőt, hogy az államfordulat utáni Magyarországon élő szlovákok „szellemi 

szükségleteiről gondoskodva van annyira, amennyire azt maga az érdekelt tótság kívánja”. 

Választhat háromféle iskolatípus közül, „amelyben az anyanyelven való tanítás maximuma és 

minimuma pontosan meg van határozva”.333 Megfelelő tanító pedig azért van elég, mert a 

Csehszlovákiából átjöttek közül nem kevesen beszélik a szlovák nyelvet. Az utánpótlást a 

szlovák nyelvű tanfolyamokon lehet képezni, és megemlítette, hogy a budapesti egyetemen 

van tanár, aki előadásokat tart a szlovák nyelvről és irodalomról, míg magyar felsőoktatás 

Szlovákiában – magyar nyelv és irodalom tanszék sem – egyáltalán nincs.  

A Pataky Tibornak elküldött 1930. szept. 10-i Prager Presse arról írt, hogy Magyarországon a 

kisebbségek jogai csak deklarálva lettek, és nincsenek biztosítva büntető szankciók által. A 

szlovákok iskolákat, újságokat, színházi előadásokat és a gyülekezés engedélyezését 

követelik, továbbá kultúregyesületeket és községenként nemzetiségi osztályokat. A lap 

említett egy esetet 1929-ből, amikor néhány fiatal Békéscsabáról egy szlovákiai gazdasági 

iskolába iratkozott be. Visszatérésük alkalmával a magyar határőrök őket összeverték, és a 

                                                
333 MOL K 28 ME 46. csomó 89. tétel. 1927. P. 45 
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későbbiekben is kellemetlenségeknek voltak kitéve. Az agrárpárti Venkov szeptember 27-én 

azt írta, hogy a magyarok példátlan brutalitással nyomják el kisebbségeiket. A Slovenský 

Denník (Milan Hodžához közel álló napilap) szeptember 11-én arra kérdezett rá, hogy 

Magyarország északi részén, ahol néhány ezer szlovák él, miért nincs egy szlovák nyelvű 

iskola vagy egylet sem. Albertirsán és a Pilisben hiába követelik a szlovák nyelv 

érvényesítését az egyházban. Ugyanez az újság a szeptember 14-i számban újra arról számolt 

be, hogy a magyarországi szlovákoknak nincsen egyetlen szlovák tannyelvű iskolájuk sem, 

csupán a C-típusú, egyházi iskolák, a magyar hatóságok betiltják a szlovák nyelvű vallásos és 

kulturális előadásokat, nem engedélyezik a szlovák nyelvű lapkiadást és könyvke-

reskedelmet.334  

A csehszlovák fél részéről elhangzó konkrét vádak nem maradtak minden esetben válasz 

nélkül. A Slovenský Denník szeptember 20-i számában például azt állította, hogy 

Tótkomlóson a csendőrök példátlan durvasággal léptek fel a helyi szlovák ifjúság ellen, és 

szuronyokkal kergették szét őket. Nyíregyházán pedig botozással fenyegették meg a 

szlovákokat, ha népszámláláskor szlováknak vallják magukat.335 A cikk nyomán vizsgálat 

indult, a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetiségi Ügyosztályának az ügyről szóló jelentésében a 

következőket olvashatjuk: „O. V. úr Őméltósága utasítására folyó hó 26-án telefonon 

felkértem Kemény rendőrtanácsos urat, hogy a fenti hírekre vonatkozólag sürgősen kérjen a 

helyi hatóságoktól jelentést. Kemény rendőrtanácsos úr közölte, hogy a nyíregyházi 

polgármester és főszolgabíró telefonjelentése szerint a Slovenský Denník cikkében 

Nyíregyházával kapcsolatban megjelent közlemény teljesen légből kapott.”336 

Pechány az ottani hangulat miatt maga kérte kiküldését a térségbe, tekintettel a Békés megyei 

szlováklakta községekben, nevezetesen Tótkomlóson és Békéscsabán érzékelhető állítólagos 

pánszláv agitációra is, aminek forrása a gyanú szerint egy szlovák nyelvű lap indításának 

kísérlete volt.  

Az Egyesült Államokban megjelenő Slovák v Amerike 1933. február 14-én Magyarországon 

üldözik a kisebbségeket címmel Bleyer Jakab tollából cikket jelentetett meg.337 A szerző 

                                                
334 Americkí Slováci za Slovákov v Maďarsku. Slovenský Denník. XIII. évf. 212. szám,  
1930. szept. 14. 3.  
335 Z Bék. Čaby. Slovenský Denník. XIII. évf., 217. szám. 1930. szept. 20. 2. 
336 MOL K 28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. téte1. I. 
rész. 1930. P. 6081 és 1930. C. 5974 
337 Bleyer Jakab (1874-1933). Valószínű, hogy a magyar irodalomtörténészről, egyetemi tanárról, 
egykori nemzetiségi ügyekért felelős tárca nélküli miniszterről van szó. 1933. május 9-én az 
országgyűlésen a magyarországi német kisebbség érdekeiért szólalt fel, amiért jobboldalról erősen 
támadták. A magyarországi nemzetiségi politika bírálata a szlovákok érdekében sem lehetett magyar 
kormányzati körökben népszerű. 
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szerint a volt Magyarország politikája 1933-ban is uralmon van, vagyis a nagy elnyomja a 

kicsit. A magyarországi szlovák kisebbség elnyomása aktuálisan is folyamatban van – állította 

a cikkíró. Semmiféle kulturális vagy politikai megnyilvánulás nincs a szlovákoknak 

megengedve. Utóbbi időben szlovák színdarabok előadását is megtiltják – tette hozzá Bleyer. 

A cikket a Külügyminisztérium átküldte a Miniszterelnöki Hivatalba Gömbös Gyula részére. 

A vádakra válaszul a Békés vármegyei főispán április 11-én a miniszterelnöknek címzett 

kimutatásában a Békéscsabán és Tótkomlóson megtartott szlovák nyelvű műkedvelő 

előadásokról számolt be. A beszámoló, amelyet a miniszterelnökség tájékoztatás végett 

Pechánynak is elküldött, ezeken a szlovák lakosú településeken 1930. szeptember 14-e és 

1933. április 16-a között megtartott tíz előadásról értesített. Két alkalommal színpadra került 

például Ján Palárik Drótos című darabja is. Mindkétszer Pluhár Mihály békéscsabai lakos 

kérelmére adták elő a művet, először egy orosházi vendéglőben, másodszor ugyanazon a 

településen a Kisgazda Egylet épületében.338 

Egy hasonló esetben – 1934-ben – a cseh propaganda állításaival szemben érvelt a miniszteri 

biztos, miszerint „Magyarországon a tót színielőadások rendezését nem engedélyezik.” A 

kijelentés cáfolataként példaként hozta fel, hogy a Tótkomlósi Földművelő Egylet 1933. 

decemberben szlovák nyelvű műkedvelő estet rendezett. Színre kerültek a következők: 

„Macocha” (A mostoha) és „Dobrá bolesť – čo dá pojesť” (Jó fájdalom, ami megehető) című 

darabok. Továbbá 1934. januárban Tótkomlóson Urbanektől a „Rozmarin” (Rozmaring) című 

dráma és az „Obklamaný jarmočník, alebo stratené prasa (A megcsalt vásáros, avagy az 

elveszett malac) című vígjáték. Ezzel kapcsolatban Pechány két dolgot jegyzett meg. Először 

is kiemelte, hogy örül annak, hogy a Tótkomlósi Földművelő Egylet, amely szerinte éveken át 

„melegágya volt a szélsőséges tót iránynak”, szorosabb kapcsolatba lépett a „kifogástalan 

magyarságáról ismert tótkomlósi ipartestülettel”. Ez pedig szerinte „a tótkomlósi kisgazdákra 

csak jó hatással lehet” – feltételezhetően magyarosodásukra gondolt. Másodszor kiemelte azt, 

hogy a szlovák színielőadások játszása idején Bányai Dezső színtársulata „majdnem négy 

héten át magyar színielőadásokat rendezett, amelyet a nézőközönség szép számmal 

látogatott.”339  

                                                
338 MOL K28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések, 58. tétel, I. rész 
1933. T. 11267 
339 MOL K 28 ME 49. csomó 91. tétel. 1934. E. 15069 
A tótkomlósi szlovák nyelvű előadásokat a Belügyminisztérium figyelemmel kísérte (erről lásd: MOL 
K 28 ME 49. csomó 91. tétel. 1936. E. 15805). A hivatalos álláspont szerint a teljes semlegesség 
fenntartása a követendő magatartás a színielőadások kérdésében, a rendőrkapitányságok kizárólag 
megfigyelésre utasíthatók (erről lásd: MOL K 28 ME 49. csomó 91. tétel. 1938. E. 15106). 
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A pozsonyi rádió az Est budapesti napilap cikkére hivatkozva a tótkomlósi iskolák rossz 

egészségi állapotáról, sötét és piszkos termekről, ebből kifolyólag a magyarországi szlovák 

kisebbség kedvezőtlen helyzetéről tudósított 1936. szeptember 18-án. A bemondó arról 

számolt be, hogy az Est elismeri, hogy borzalmas a szlovákok helyzete Magyarországon. 

Tótkomlóson, írta a rádió szerint az Est, az iskolák piszkosak és szennyesek. Rosszak a 

fényviszonyok, és kevés a tantermekben a levegő.340 A Miniszterelnöki Hivatal a pozsonyi 

rádió beszámolója alapján vizsgálatot indított, amivel a szegedi nyomozóhatóság lett 

megbízva. Az elkészült jelentést a Belügyminisztérium elküldte a miniszterelnökségnek. 

Ebből az derült ki, hogy az érdeklődés középpontjába került tótkomlósi iskola koránál fogva 

is – elmúlt száz éves – valóban nagyon rossz állapotban volt. A jelentéstevő szerint az 

épületet csak meszeléssel és szellőztetéssel egészségügyi szempontból kifogástalan állapotba 

nem lehet visszaállítani. Már a pozsonyi közleményt megelőzően is történtek helyi 

intézkedések a tiszti orvos részéről az állapotok megjavítására. Feljelentése alapján például az 

orosházi bíróság az iskola igazgatóját 5 pengőre megbüntette.341 A szegedi 

nyomozóparancsnok megemlítette, hogy az Est cikket Raczkó Lajos orosházi lakos, a lap 

munkatársa írta, és hogy a cikket a szlovák nemzetiséggel nem hozta kapcsolatba, helyi 

szlovákokkal ez ügyben nem érintkezett. A szlovák rádió célzott nemzetiségi beállítása annál 

is nyilvánvalóbb, mivel bírói elmarasztaló ítélet – pénzbírság – a helyi nem szlovák iskola 

igazgatójával szemben is született, mégpedig hasonló okból, az oktatás egészségre ártalmas 

körülményei miatt. A zárójelentés szerint az ügybe a nemzetiségi kérdést csak a csehszlovák 

rádió erőszakolta bele azért, hogy a magyarországi szlovákok helyzetét a világ előtt rossz és 

elhanyagolt színben mutassa.  

Azt láttuk, hogy Pechány a csehszlovák vádakat igyekezett a nyilvánosság előtt cáfolni, és 

ezzel összefüggésben a szlovák nemzetiségi kultúra ápolásának szabadságáról számolt be. 

Másrészről – az előzővel párhuzamosan – a szlovákság körében a magyar befolyás meglétét, 

sőt domináns jellegét is következetesen bizonygatta belső használatra szánt jelentéseiben. 

Pechány olyanná vált, mint akiket képviselt. Anyanyelvében, regionális kötődésében még 

szlovák ugyan, viszont erős alkalmazkodás is jellemezte a többségi magyar nyelvű kultúra 

                                                
340 A miniszterelnökség hivatkozása a Belügyminisztérium 10.696/1936. VII. res iktatmány 
másolatából. 
MOL K28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1936. E. 
16393  
341 Az igazgató az ítéletet megfellebbezte, az új tárgyalásra azonban az iskoláról szóló jelentés 
megszületéséig, 1936. október. 23-ig, nem került sor.  
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iránt. Ő az, aki ezt az alkalmazkodást intézményesítette és egy személyben megtestesítette. 

Racionalizálta a magyarosodás folyamatát. 

A miniszterelnökséggel fenntartott munkakapcsolatának forrásaiból arra következtetünk, hogy 

a magyar kormányt nem erőszakos magyarosítási terveiben ugyanúgy támogatta, mint 

külpolitikai céljaiban. A külföld előtt személye a szlovák kisebbség kellően magas szintű 

kormányzati képviseletét demonstrálta, és a nemzetiségi jogok garanciáját is – elvileg – 

igazolta. A szlovákok anyanyelvi jogainak tiszteletben tartását, és egy támogató 

magyarországi nemzetiségpolitikai légkör létezését prezentálta. A magyar kormány mindkét 

szerepben – bel- és külpolitikai prioritások – számíthatott a miniszteri biztosra. Ha szeretnénk 

feloldani vagy megérteni ezt az ellentmondást, kettősséget Pechány magatartásával 

kapcsolatban, több szempont is segítségünkre lehet. Gondolhatunk a politikusi-kormányzati 

szerepkör természetére, ami kellő rugalmasságot feltételezett eltérő érdekek kiszolgálására –

ehhez Pechány személyisége esetleg hozzájárulhatott. Mindenesetre azzal a lehetőséggel is 

számolhatunk, hogy egy asszimiláns, gyökereitől döntéseiben, szűkebb értelemben vett 

szülőföldjétől a szó fizikai értelmében egyre távolabb kerülő karriert építő ember az aktuális 

hatalom alkalmazkodó kiszolgálója is lehetett. Végülis, úgy tűnik, jól bevált, hasznos 

„kelléke” volt a kormányzatnak kül- és belpolitikai céljai elérésében.  

 

A Slovenské Noviny újraindítása 
 

1923-tól Pechány a Slovenské Noviny újraindításának engedélyezéséért a Miniszterelnöki 

Hivatalhoz folyamadott. A lapindítást bel- és külpolitikai nézőpontból indokolta: „Már az a 

körülmény, hogy Békéscsabán szeretnének tót lapot kiadni… indokolttá teszi, hogy 

okvetlenül adjunk ki olyan tót hetilapot, amely a csonka-magyarországi tótság nevelését és 

irányítását folytatja. …De szükségesnek tartom a tót lap kiadását azért is, mert hiszen a cseh 

lapok minduntalan azt panaszolják fel, hogy a csonka-magyarországi tótok szellemi 

táplálékáról nem gondoskodunk.” Egy magyar hazafias szlovák nyelvű lap kiadása két fő 

okból fontos tehát: „egyrészt hogy azok a tótajkú magyar honpolgárok, akik tót lapot akarnak 

olvasni, hazafias tartalmú tót lapot kapjanak a kezükbe, másrészt pedig hogy a tótajkú 

lakosság közt a csehek által terjesztett különféle hazugságokat módunk legyen azonnal és 

kellőképpen megcáfolni”.342 Elképzelése szerint a Slovenské Noviny „a magyar kormány tót 

                                                
342 A lap újraindulása után ez utóbbira alkalom is nyílt párszor Például az Amerikában megjelenő 
Newyorský Denník, a Miniszterelnöki Hivatal részéről csehbarátnak nevezett lap 1930. június 24-i 
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orgánuma” lenne.343 Fontos szerepet szánt a lapban a magyar remekírók tárcarovatban közölt 

munkáinak. A Miniszterelnöki Hivatal Nemzetiségi Ügyosztályának a kéréssel kapcsolatos 

állásfoglalása gyakorlatilag zöld utat adott Pechánynak. A nemzetiségi osztály jelentésében 

leszögezte, hogy a folyóirat megindítására „külpolitikai szempontokból okvetlenül szükség 

van, nehogy a cseh kormány azzal a sérelemmel állhasson elő, hogy a magyarországi 

tótságnak nincs lapja”. További – Pechányéhoz hasonló – érvként hangzott el „a nem 

megbízható miliőből”, tehát Békéscsabáról jövő lapindítási kísérlet, „s ha egy tót lap sem 

lenne, nehéz lenne az ilyen kérelem teljesítése elől kitérni”. A Miniszterelnöki Hivatal 

álláspontja szerint ez csak akkor lehetséges, „ha Pechány Adolf tót kormánybiztos bízatik 

meg egy tót hetilap szerkesztésével, illetőleg hogy ha az ő szerkesztésében kiadandó 

’Slovenské Noviny’ című lap megjelenése itteni helyről történő anyagi támogatása 

biztosíttatik”. Pechány az Európa Kiadótól kapott árajánlatot 495 ezer koronára, hetente 1000 

példány kiadási költségeinek fedezésére, ezt elküldte a nemzetiségi osztálynak. Ez pedig 

javaslatot tett a Miniszterelnöki Hivatalban az elfogadásra, ami meg is történt: „A II. 

ügyosztály ezen előterjesztését elfogadom” – áll a miniszterelnöki közleményben. A 

lapindítást így gyakorlatilag engedélyezték. Az újság irányvonalára Pechány volt befolyással, 

erről tanúskodik az a kérelem, amelyet 1923. júliusban nyújtott be a Miniszterelnöki 

Hivatalban. Ebben a lap kiadásának költségeit ismertette a hivatallal és a következőt kérte: 

„legjobban szeretném, ha Nagyméltóságod felmentene engem a lap kiadásával járó nagy 

gondok alól, mely esetben csak a lapnak szellemi vezetését és irányítását tartanám meg”. A 

kezdeti ezres példányszám egyébként már a hatodik számra a felére zsugorodott, és ez a 

második évfolyam hetedik számtól további százzal csökkent, illetve akkortól huzamosan 400 

példányban jelent meg. Pechány a visszaesést a kiadások jelentős emelkedésével magyarázta, 

                                                                                                                                                   
számában ’Tótok Magyarországon’ című, a miniszterelnökség szerint támadó hangvételű cikket 
magyar fordításban a hivatal elküldte a kormánybiztosnak. Felkérést is intézték hozzá, amiben az állt, 
hogy tájékoztassa a Slovenské Noviny szerkesztőségét a magyarországi szlovákok kulturális 
helyzetéről, mégpedig úgy, hogy „párhuzamba állítsa ezt a cseh uralom alatt lévő tótoknak 
elcsehesítésével”. Az amerikai cikk arról írt, hogy a magyarok nem biztosítják a szlovákoknak az 
arányuknak megfelelő anyanyelvű iskolai oktatást. 
MOL K 28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. I. rész 
1930. E. 6113  
343 Ez a lap kiadásával járó költségek állami fedezését is jelentette. Pechány kérésére több alkalommal, 
például újévi ajándék címén, a Miniszterelnöki Hivatal nemzetiségi osztálya pénzt utalványozott a 
kérelmező által javasolt személyek részére. A kiadással járó fontosabb költségek a következők voltak: 
Pechány havi honoráriuma (1924-ben „a lap szerkesztéséért és expediálásáért” 800 ezer korona, 1927-
ben 100 pengő), egy szám kiadásának nyomdai költségei, ami kb. egymillió és egyszázezer korona 
volt (1927-ben 115 pengő).  
MOL K 28 ME 42. csomó 88. tétel 1924. C. 79 és 1927. E. 11198 
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ezt látszanak igazolni a kiadó levelei is, melyekben nemegyszer a költségek kétszeresre 

emelkedéséről számolt be.344  

Az 1919. március 25-i szünetet követően az első szám 1923. július 29-én jelent meg. Ezzel a 

számmal a 35-ik évfolyam vette kezdetét. A témaválasztást és szellemi csapásirányt már az 

első 1923-as kiadás jól jellemzi. Az első oldalon egy Mikszáth fordítás köszönti az olvasót, őt 

Martin Rázus és Jozef Hronský szemelvények követik, és demonstrálják a lap magyar-szlovák 

közös létről és sorsközösségről vallott elképzelését. A csehek által elkövetett fosztogatásokról 

és birtokelkobzásokról szóló beszámolók pedig a lap későbbiekben hagyományossá váló cseh 

ellenességét prezentálják. A harmadik jellemző téma az elszakítottság hangoztatása a 

Magyarországon maradt és a Csehszlovákiában élő szlovákok között, valamint a trianoni 

országhatárok természetellenes és történelmietlen jellegének hangsúlyozása, ezzel 

összefüggésben a revíziós törekvések propagálása. A folyóirat célját ekképp összegezte a 

cikkíró: „kielégíteni a szlovák lélek igényeit Magyarországon”.345 A meghirdetett nemzetkép 

az államfordulat előtti korszak retorikáját eleveníti fel: „az ezeréves együttélés a 

magyarországi népeket egy nemzetté kovácsolta”.346Azonban változást jelentett a „szlovák 

nemzet” – „slovenský národ“, illetve a „a mi szlovák nemzetünk“ – „náš slovenský národ“ 

szókapcsolatok használata az államfordulat előtti „tót népünk” helyett.  

Pechány próbálta megszervezni a Slovenské Noviny szlovákiai terjesztését. Rövid ideig az 

anyaországi szlovákokhoz sikerült is eljuttatni a lapot. 1930-ban a Vôla ľudu csehszlovák 

keresztény-szocialista pártlap megállapodott a Slovenské Noviny szerkesztőségével 

cserepéldányok elfogadásáról. Pár hétig a küldés zavartalanul működött. Pechány a 

miniszterelnöknek nem sokkal a csereküldés megindítása után azonban arról számolt be, hogy 

a cseh posta a lapot nem kézbesíti, „dacára annak, hogy mi nagylelkűen megengedjük, hogy 

Csehszlovákiából bármilyen nyomtatványt is hozzánk szabadon küldhessenek”. Pedig, 

hangsúlyozta, „sok mérgező anyag” van azokban a kiadványokban. A Slovenské Noviny 

                                                
344 1923. augusztusában például az Európa Kiadó így vázolta fel Pechánynak a kiadások növekedését: 
„a magyarországi grafikai és rokoniparosok főnökegyesülete a munkásoknak folyó hó 6-tól kezdődő 
érvénnyel 90%-nyi béremelést engedélyezett… Ennek alapján kénytelenek vagyunk a ’Slovenské 
Noviny’ előállítási árát a folyó hó 12-i dátummal megjelenő számtól 90%-al emelni.”  Ezután a 
harmadik számból már csak hétszáz darabot nyomtattak.  
MOL K 28 ME 42. csomó 88. tétel 1924. C. 79 
345 Felhívás a szlovák közösséghez. Slovenské Noviny. 1923. július 29., 1.  
346 A magyar fordítás szlovák eredetiben így hangzik „tisícročná dejepisná minulosť ...silnou páskou 
sviazali všetkých uhorských občanov v jednej veľký národný celok“.  
Slováci v Uhorsku. Slovenské Noviny. 1923. július 29., 1.  
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kiszorítására válaszul a Csehszlovákiából érkező „mételyező” kiadványok bebocsátásának 

megakadályozását javasolta.347 

 

Külföldi és nemzetiségi lapok, kiadványok szemlézése 
 
Pechány felhívta a Miniszterelnöki Hivatal figyelmét a pozsonyi megjelenésű Slovenská 

Politika 1925. július 25-i számára. A lap arról cikkezett, hogy az illetékes szlovák 

minisztérium engedélyezi a békéscsabai könyvkereskedés egyes nyomtatványainak bevitelét 

és terjesztésüket Csehszlovákiába.348 A kormánybiztosnak Szeberényi Lajos kiadványa tűnt 

fel leginkább, „ugyanis a csehek a legszorgosabban vizsgálják, hogy Magyarországból 

egyetlen nyomtatvány se kerüljön a határon át, sőt a Felvidéken megjelent tót könyveket is 

szigorú cenzúrának vetik alá. …A békéscsabai könyvkereskedőknek, nevezetesen pedig 

Szeberényi Lajos lelkésznek nagy összeköttetése lehet, hogy a fent jelzett könyvek 

szállításának és terjesztésének engedélyezését kieszközölte. Még csak arra vagyok kíváncsi, 

hogy milyen lesz a Szeberényi által jövő évre kiadandó naptár, hogy az alkalmas legyen a 

megszállott Felvidéken való terjesztésre. A naptár, azt hiszem, hamarosan meg fog jelenni és 

kérem annak beszerzését.”349 Utólagos megtérítés ellenében a Miniszterelnöki Hivatal 

Pechányt a kiadványok beszerzésére utasította, jelentését pedig továbbküldte Békés vármegye 

főispánjának és Raffay Sándor evangélikus püspöknek. A főispán a Miniszterelnöki 

Hivatalnak továbbította a köteteket abból a célból, hogy „ezen könyvek nemzeti és politikai 

szempontjából a magyarországi tótajkúak magyar királyi kormánybiztosa részéről megfelelő 

szakszerű felülvizsgálatnak vétessenek alá”. Pechány a miniszterelnöknek címzett 

jelentésében a kiadványok tartalmi áttekintését közli: „A könyvek túlnyomó része vallásos 

tartalmú, egyházi célok érdekében íródott.” A Szeberényi gondozásában megjelent Csabai 

Naptár ismeretterjesztő cikkeket és elbeszéléseket, szlovák verseket közölt, ezenkívül olyan 

történelmi vonatkozású cikkeket is, mint például a tatárok pusztításai Magyarországon vagy 

                                                
347 MOL K 28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. I. rész 
1930. P. 5981 
348 A Szlovákiába szánt könyvek a következők voltak: a Tranoscius-féle evangélikus énekeskönyv, 
Evangelické duchovné piesne [evangélikus egyházi énekek – megj. ZZ], Slovenské povesti [szlovák 
mondák – megj. ZZ], Postilla – evangelické kázne od Sartoriusa [Postilla – evangélikus egyházi 
beszédek Sartoriustól – megj. ZZ], valamint az évente megjelenő Szeberényi Lajos békéscsabai 
lelkész által kiadott kalendárium. 
349 Szeberényi Lajos Zsigmond Békéscsabai születésű evangélikus lelkész és egyházi író, Szeberényi 
Gusztáv püspök fia, 1930-ban a felsőház tagja, az Evangélikus Egyházi Szemlét szerkesztette 1895-
1901 között. 
MARKÓ, 2007. 204-205. 
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Békéscsaba alapítása.  A jelentéstevő megállapítja, hogy „A könyvek tartalma nem esik 

kifogás alá.” Még hozzátette, hogy a Naptár a kérdéses évben már sokkal kisebb 

példányszámban jelent meg, mint az előzőben, és az ára is csökkent, amiből arra 

következtetett, hogy „az olvasók száma tetemesen megcsappant”.350 

A kormánybiztos a Miniszterelnöki Hivatal részére elküldte a prágai České Slovo 1925. 

szeptember 25-i csehszlovák Külügyminisztériumhoz címzett írását. A prágai lap 

interpellációjában a magyarországi kisebbségek elnyomásáról számolt be.351 Arról, hogy az 

úgymond tömbökben élő magyarországi szlovákok megtartották anyanyelvüket és az ehhez 

való ragaszkodást, dacára a magyar hivatalok üldözésének. Magyarország a valóságban – 

állítja a cikk – a trianoni békeszerződések által előírt kötelezettségeket nemcsak hogy nem 

teljesíti, de a Magyarországon élő szlovákoknak „szenvedése határozott panasz”. 

Magyarország tudatosan lábbal tiporja a nem magyar ajkú polgároknak legelemibb nyelvi 

jogait, valamint hogy a nemzetiségek elnyomása, amelyet a magyar állam a háború előtt 

folytatott, „ma Magyarországon rendszerré vált a nem magyarok teljes elmagyarosítása 

érdekében”. Példaként Szarvas, Békéscsaba és Nyíregyháza került szóba, Békéscsaba meg 

annak okán, hogy ott nincs egyetlen iskola sem, ahol szlovákul tanítanának.352 A lap a trianoni 

békeszerződés 59. paragrafusára hivatkozva vádolta a magyar kormányt azzal is, hogy nem 

gondoskodott arról, hogy a közjövedelmekből akárcsak a legcsekélyebb összeg is fordítva lett 

volna a szlovák kisebbség kulturális szükségleteinek fedezésére. Továbbá, állítja a cikk, a 

magyar kormány közleményeket erőszakol ki a szlovákoktól, hogy szlovák tannyelvű 

iskolákat nem akarnak. Ezzel szembeállította a csehszlovákiai magyarok helyzetét, miszerint 

a magyar kisebbség Csehszlovákiában több iskolával rendelkezik, mint Budapest hasonló 

számú lakossága, viszont a magyarországi szlovák kisebbségnek egyetlen középiskolája, sőt 

egyetlen elemi iskolája sincs. Pechány ahelyett, hogy értékelte volna a cikket, a pozsonyi 

Híradó 1925. évi 225. és 226. számában V. P. tollából megjelenő „figyelemre méltó” 

tanulmányt mellékelte a miniszterelnökség részére. A tanulmány, amely Šrobárék 

interpellációjára született válaszul októberben (4-én és 8-án), a Csehszlovákiában élő 

                                                
350 A Miniszterelnöki Hivatal a Szeberényi-féle Naptárban szereplő ’Németek Magyarországon’ című 
cikk fordítására is felkérte Pechányt.  
MOL K 28 ME 42. csomó 88. tétel 1926. E. 1945 
351 Az aláírók Igor Hrušovsky, Ivan Dérer és dr. Vavro Šrobár voltak.  
352 A következő békéscsabai iskolai értesítőkben az 1924/25-ös tanévben nincs nyoma a szlovák nyelv 
oktatásának: RELL, 1925., WALTHIER, 1925., PÉTER, 1925.  
Viszont a szlovák nyelven is tanító elemi iskolák száma Magyarországon az 1924/25-ös tanévben a 
hivatalos statisztika szerint 36. Az iskolai statisztikákra részletesebben még kitérünk.  
MSE, 1927. 230. 
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magyarok őshonosságát állította szembe az 1920 utáni Magyarország területén élő szlovákok 

török hódoltság utáni beköltözésével353 – tehette ezt a lakosságcsere gondolatának 

ellensúlyozása végett is354. Továbbá a csehszlovák kisebbségpolitika hiányosságairól, a 

trianoni szerződés kisebbségvédelmi rendelkezéseinek megszegéséről is beszámolt. Arról 

például, hogy nem érvényesült véleménye szerint a gazdasági érvényesülés terén biztosítandó 

egyenlőség a csehek, szlovákok és a kisebbségek között, és hogy a magyar kisebbség jelentős 

részének szerzett jogokon alapuló állampolgárságát Csehszlovákiában kétségbe vonják. A 

Híradó kérdést intézett a cikk szerzőihez: „Beszéljenek az interpellálók: hány magyarországi 

szlováknak tették ily módon kétségessé évtizedes otthonát?” Ebből a magyar lap a jó törvény-

rossz gyakorlat ellentmondást emelte ki: „a törvényes rendelkezéseknek az évtizedes állandó 

gyakorlattal való ellentétes magyarázatával… az írott törvény és az élő gyakorlat között 

tátongó űrre derül fény”. A rendszer hiányosságaként még megemlítette, hogy a jogok 

alkalmazásában nem az ügy természete vagy a jogviszonyok jellege, hanem a felek személye 

az irányadó Csehszlovákiában. A földreform szociális eszméjének leple alatt folyó 

vagyonelkobzást is sérelmezte, ugyanúgy a magyar egyetemek és főiskolák bezárását, 

hivatkozásul Németországra, ahol három millió polgárra jut egy egyetem. „Miért hivatkoznak 

éppen ebben a kérdésben a gyűlölt Németországra? A három és félmilliójú Svájcnak hét 

egyeteme van.” – merült fel a kérdés. A Pechány aláírásával mellékelt V. P. cikk egyik utolsó 

kérdése épp a szlovák biztos jelentéseit ismerve nem tűnik teljesen őszintének: „Végül pedig 

beszéljenek az interpelláló urak, tapasztaltak-e Magyarországon valaha nemzeti 

türelmetlenséget, amely még a templomok kapuja előtt sem áll meg, és sanda szemmel nézi, 

ha a nemzeti kisebbségek a saját nyelvükön dicsérik az Istent?”355   

Pechány közölte a tanulmánynak azt a részét is, amely a magyarországi szlovákok társadalmát 

mutatta be. Az írás szerint a legfejlettebb, egyben a legrégibb a Békés megyei szlovákok 

közössége jól megalapozott egzisztenciával és az összetartozás élő tudatával. „Társadalmi 

rétegződésük azonban kezdetleges”, állítja. Egy részük középbirtokossá vált, de a paraszti 

életet folytató egykori kisgazda; nagyobb részük törpebirtokos, zsellér és napszámos nincs 

sok közöttük. Értelmiségi rétege két-három generáció óta van, de tagjai a kevés kivételtől 

eltekintve Csehszlovákiába térnek „vissza”, ezért csak egynéhány pap és tanító marad 

                                                
353 A török kortól végbemenő és a szlovákokat érintő nagyobb népességmozgásokról beszámol 
munkájában például Gombos János.  
GOMBOS, 1995. 55-91.  
354 Švehla lapjában a Venkovban is megjelenő gondolat.  
355 MOL K28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1926. 
P. 117 
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közöttük. A magyarországi szlovákok másik csoportja a Budapest körül megtelepedettekből 

áll, ez a közösség körülbelül egyidős a Békés megyeivel. Szegényebb viszont annál, főként 

törpebirtokos, zsellér, földművelő napszámos. Az összetartozás tudata a cikkíró szerint náluk 

teljesen hiányzik, ez szerinte teljesen természetes is. A 12000 négyzetkilométernyi területen 

lakó 57000 ember között „az összetartozás tudata ki sem fejlődhetik, különösen, ha hiányzik a 

történelmi múlt”. Ugyanezért szerinte értelmiségi rétege sincs.356  A harmadik csoport „az ún. 

fluktuáló népelemből kerül ki”. Döntő többségük nem az állandó megtelepedés reményében 

költözött az 1920 utáni Magyarország területére, hanem munkát keresők voltak. A többségük 

ezért Budapestre került. A szakképzett munkásokon kívül nagyobb részük napszámos vagy 

házicseléd volt. „Nemzetiségi öntudatukat sokszorosan felülmúlja az osztályöntudat, amely 

hasonló társadalmi állású, más nemzetiségű emberekkel kapcsolja őket össze.”357 Számuk az 

első világháborút követő egy-két évben erősen lecsökkent, mivel sokan Csehszlovákiába 

költöztek.358    

Békéscsabaiak 1930. márciusban a Miniszterelnöki Hivatalban engedélyért folyamodtak egy 

szlovák nyelvű politikamentes, társadalmi és gazdasági érdekeket szolgáló hetilap kiadása 

végett. A lap címének a Dolnozemský Hlásnikot (Alföldi Közlöny) adták meg. Indoklásul 

felhozták a következőket: „Szeretett hazánk területén számos tót nyelvű magyar honpolgár él, 

akik szellemi táplálékhoz anyanyelvükön kívánnak hozzájutni, vagyis célunk a népet 

anyanyelvén, de hazafias szellemben oktatni, nevelni, hogy ezáltal is hasznára váljék szeretett 

hazánknak”. A hazafias szófordulatok szükségszerűnek látszó használata jellemzi a szlovák 

nemzetiség helyét és a vele szemben támasztott elvárásokat a magyar társadalomban, ezen 

felül még az iránta érzett bizalmatlanságot tükrözi például a Miniszterelnöki Hivatal által 

jegyzett leirat, amely a kérvény aláírói iránt érdeklődött Békés vármegye főispánjánál. 

Eszerint: „Ennek az újabb akciónak hátteréről, amely kétségtelenül szervesen összefügg 

Pluhár Mihály és Dorkovics Mihály eddigi próbálkozásaival, bizalmasan informálódni és az 

                                                
356 Békés megyében a huszas évek közepén a lakosság kb. 22%-a szlovák: 306000 főből 65500 
vallotta magát szlováknak. Esztergom megye 57 ezer lakosából 7 ezer a szlovák (12,3 %), Nógrád 
megyében 140 ezerből 14 ezer a szlovák (10 %), Pest megyében 900 ezerből 36 ezer a szlovák (4%), 
illetve 57 ezren vallották magukat szlováknak a Budapest környékén élők közül.  
A Pechány által közölt adatok nagyjából az 1920-as népszámlálási adatoknak felelnek meg. Vesd 
össze:  
MSK, 1923. 24-25. és 28-29. 
357 MOL K28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1926. 
P. 117 
358 A magyarországi szlovákok társadalmi rétegződését és eredetüket ismerteti például:  
GOMBOS, 1995. 55-91.  
A magyarországi szlovákok nemzeti sajátosságairól Gyivicsán Anna ír munkáiban. Lásd például: 
GYIVICSÁN, 1993.  
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eredményről hozzám véleményes jelentést tenni szíveskedjék.” A főispán álláspontja 

egyértelmű: „a hetilap megindítását megtagadni kérem”. Indoklásában a Miniszterelnöki 

Hivatal gyanúját igazolta: „Mindent elkövetek itt, hogy befolyásukat [Pluhár Mihályét és 

társaiét, megj. ZZ], amely amúgy is hanyatló, aláássam. A lap engedélyezése nyilván 

hozzájárulna megerősítésükhöz.” Áprilisban a Miniszterelnöki Hivatal a szlovák 

kormánybiztost a megbízhatatlannak tartott személyek megfigyelésére utasította: „Fent 

nevezett békéscsabai lakosnak és társainak eredetben visszaváróan idezárt kérvényét azzal 

küldöm meg Méltóságodnak, hogy a legközelebbi kiszállása alkalmával a helyszínen is 

beszerzendő információk alapján a szóbanforgó lap engedélyezése ügyében hozzám jelentést 

tenni szíveskedjen. …Fontosnak tartom annak a megállapítását, hogy az első helyen nevezett 

folyamodó Bodollai békéscsabai nyomdász milyen anyagi viszonyok között él, továbbá hogy 

a kérvény aláírói között szereplő F. Kovács György békéscsabai gazdálkodót micsoda szálak 

fűzik a Pluhár-féle mozgalomhoz és ki nyerte meg őt a tót lapindítás eszméjének.” Pechány 

jelentésében igazolta a magyar politikum elvárásait: egy újabb nemzetiségi lap indítása 

szerinte természetesen agitáció, és ilyen szándék csak szociálisan lecsúszott és ezért 

megvásárolható személyek részéről eredhet. Ebben és az ehhez hasonló esetekben az ilyen 

jellegű kezdeményezések felszámolását szorgalmazta, mivel nem voltak összeegyeztethetők 

az általa támogatott szlovák jövőképpel, a nyelvi magyarosodással.  

Bodollai Mihályról a következőket jelentette: munkanélküli, a budapesti szociáldemokrata 

párt egyik exponense Békéscsabán, „teljesen vagyontalan”. F. Kovácsról: „azon fiatalemberek 

közé tartozik, akik könnyen szeretnek élni és bizonyára Bodollainak és társainak ígéretei 

késztették őt arra, hogy velük szövetkezzék. …Ki fogja ezt a lapot írni, mert hiszen ilyen 

munkára a négy említett vállalkozó közül egyik sem képes.”359 Beszámolt a magyar újságok 

terjedéséről, ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy „kár volna ezt a folyamatot egy tót lap 

engedélyezésével megzavarni”. A lap indítását végül nem engedélyezték, a Miniszterelnöki 

Hivatal júniusi döntése értelmében a kérelmet „egyelőre függőben kell hagyni”.360 

                                                
359 „Nem csak alacsony műveltségüknél fogva, de azért sem, mert tótul csak amúgy ’csabaiasan’ 
beszélnek, magyar kifejezéseket kevervén a tót beszédbe. …Ha Pluhárék terve sikerülne és a lap 
tényleg engedélyeztetnék, a kiadók a felvidéki tót írók munkáira szorulnának és azoknak a cikkeit 
közölnék. Anyagi tekintetben pedig szintén idegen segítségre szorulnának, s a pénzt valószínűleg a 
csehektől kapnák.” 
Bodollai nyomdász volt, Dorkovics gazdálkodó, Pluhár lakatosmester, a helyi szlovák egyesület 
alapítója, F. Kovács gazdálkodó.  
MOL K28 ME 42. csomó 88. tétel 1930. E.  5343    
360 Uo. 
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Lapindításokra gyakorolt befolyását szemlélteti az Evanjelický Hlásnik esete is. Még az 

előző, békéscsabai jelentése tartalmazza azt a megállapítást, hogy „ha már tót lapot 

engedélyezünk, akkor az evangélikus egyházi lap legyen olyan összeállításban, amint azt 

annak idején javaslatba hoztam.” Április végén megjelent a Hlásnik első száma, a 

Miniszterelnöki Hivatal értesítette erről a Külügyminisztériumot.361  

1934 elején rendőrségi jelentés készült a békéscsabai Bauko György által szerkesztett 

Slovenská Rodina című újságról azzal kapcsolatban, hogy az újonnan megjelenő lap utolsó 

két oldalán közzétett szlovák-magyar szótár a „tót nyelv irodalmi szavait tartalmazza”. A 

jelentéstevő azt nehezményezte, hogy „a lap szerkesztősége a szótár közlésével kétséget 

kizárólag azt a célt akarja elérni, hogy az elenyészően csekély kisebbséget alkotó, s már 

részben elmagyarosodott tót lakosság körében a tótok nyelvét irodalmi színvonalra emelje, s 

ezáltal a tót nemzeti öntudatot és pánszláv gondolatot növelje, ez pedig magyar nemzeti 

szempontból nem kívánatos”. A Miniszterelnöki Hivatal Nemzetiségi Ügyosztálya a lapot 

„átnézés és részletes jelentéstétel végett” elküldte a miniszteri biztosnak. Pechány 

jelentésében közölte a januári szám tartalmát (gyakorlatilag a cikkek magyarra fordított 

szövegét) és a szerkesztők nevét. A szótárral kapcsolatban a következőt állapította meg: 

„Azután a magyar-tót szótár alakjában közli azokat a szavakat, melyeket a Békés megyei 

tótok még tót nyelvi társalgás közben is csak magyar nyelven szoktak használni. Ezzel a 

szerkesztőség szoktatni akarná a Békéscsaba-vidéki tótokat, hogy tótnyelvi társalgásba 

magyar szavakat ne keverjenek és tót szavakat használjanak.” Hasonlóan a rendőrségi 

jelenéstevőhöz ő is nemzetiségi agitációt sejtett: az újságnak „előfizetési ára nincsen 

feltüntetve, de akkor ki fedezi a kiadási költségeket? …Azért érdekes volna tudni, hogy 

történik a lapnak terjesztése, mert ha postán küldik, a postát is meg kell fizetni. Szükségesnek 

tartanám azt is, hogy a postahivatalok jelentsék be a címzettek neveit.” Pechány jelentését a 

Miniszterelnöki Hivatal átküldte a Belügyminisztériumnak – az 1934. januári rendőrségi és a 

miniszteri biztosi jelentésnek következménye márciusra a további sorozatos rendőrségi 

jelentés volt a szerkesztők megfigyeléséről, az előfizetők neveiről és címeiről.362 A lap 

mindenesetre még decemberben is megjelent. A decemberi számot véleményezés végett a 

Miniszterelnöki Hivatalból elküldték Pechánynak, aki viszont tartalmi kivetnivalót továbbra 

                                                
361 Az újságot Saguly János pitvarosi ágostai evangélikus főesperes szerkesztette.  
MOL K28 ME 42. csomó 88. tétel 1930. E.  5343 és 1930. E. 5592    
362 A budapesti politikai rendészeti osztály főkapitány-helyettesének jelentése a Belügyminisz-
tériumnak.  
MOL K28 ME 42. csomó 88. tétel 1934. E. 15117  
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sem talált. Hasonlóképpen a magyar királyi rendőrtanácsoshoz, állásfoglalása szerint „a lap 

tartalma államrendészeti szempontból kifogás alá nem esik”.363  

 

„A Beneš hazugságaira felépült trianoni szobor ledőlt és összetört” – 

Külpolitika és csehellenesség364 

 
Pechány külpolitikai tartalmú jelentéseit 1925-től elküldte a Külügyi Társaságnak is.365 Erre a 

Miniszterelnöki Hivatalt dr. Eöttevényi Olivér nyugalmazott főispán, a Magyar Külügyi 

Társaság igazgatója kérte fel 1925. januárban. Pataky Tibor miniszterelnöki 

osztálytanácsoshoz írt levelében Eöttevényi Pechány aktív közreműködéséről is beszámolt a 

társaság munkájában. „Pechány kormánybiztos úrral, ki Társaságunk tevékenységében 

élénken részt vesz [előadásokat tart, megj.: ZZ], többször volt eszmecsere tárgya az, hogy az 

ő külpolitikai jelentései nekünk is rendelkezésünkre bocsáttassanak, mint akik az összes 

külpolitikai, de elsősorban az utódállamokra vonatkozó aktualitásokkal állandóan 

foglalkozunk.” A megkeresésre válaszul a Miniszterelnöki Hivatal kérte a kormánybiztost, 

hogy külpolitikai tartalmú vagy külpolitikai érdekű jelentéseit esetről-esetre küldje el a 

kérelmező részére. A jó kapcsolatról tanúskodik az is, hogy egy alkalommal a Külügyi 

Társaság a Külügyi Szemlében megjelent évértékelő írásban a vidéki akciók „vezérkarának” 

tagjai között említette Pechányt.366 

1927. szeptember 25-én a Lord Rothermere akció elleni cseh-szlovák tiltakozó gyűlést hívtak 

össze Kisszebenben. A tiltakozó gyűlés felhívásának fordítását Pechány elküldte a 

Miniszterelnöki Hivatalba, ahol továbbították az államtitkár részére. Pechány lábjegyzetet is 

mellékelt a felhíváshoz. Ebben azt írta, hogy a csehek állandóan hangoztatják, hogy a 

Rothermere akciót nem veszik komolyan és hogy attól nem félnek, a felhívás azonban 

                                                
363 MOL K28 ME 42. csomó 88. tétel 1935. E. 15031 
364 A felszólaló Boglár Ferencnét idézte Pechány jelentésében a Budapesti Katolikus Tót Munkáskör 
egyik gyűléséről 1938-ból.  
MOL K28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1938. E. 
17154 
365 Ez a Magyar Nemzeti Szövetséggel együtt azok közé a meghatározó tényezők közé tartozott 
Magyarországon, amelyek kormánytámogatással a nyilvánosság előtt a régi Magyarország 
visszaállításának propagandáját folytatták. Erről a tevékenységről szóló csehszlovák sajtóterméket, 
illetve cikket (A magyar külföldi propaganda. České Slovo, 1923. december 23.) Pechány is küldött 
magyar fordításban a Miniszterelnöki Hivatal részére. 
MOL K 28 ME 46. csomó 89. tétel, Csehszlovákiai lapokban megjelent cikkekről vegyes jelentések.      
366 Beszámoló a Magyar Külügyi Társaság munkásságáról az 1924/25-i egyesületi évben. Külügyi 
Szemle. 1925. V. évfolyam, 4. szám. 295. 
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szerinte éppen ennek ellenkezőjéről tanúskodik. „Felhasználták ezt az alkalmat, hogy mint 

rendesen, a magyarok ellen durva kirohanást tegyenek.”367 A Miniszterelnöki Hivatal a 

jelentést átküldte a Külügyminisztériumba. Októberben Pechány jelentette, hogy a Revíziós 

Liga felkérésére cikket írt a kisszebeni felhívásról, egyúttal mellékelte is azt. Ebben 

hangsúlyozta, hogy a csehek már komolyan veszik a Rothermere akciót, nem próbálják 

lekicsinyíteni, ahogy azt kezdetben tették. „A megszállott Szlovenszkón pedig az exponált 

cseheken egyre nagyobb izgalom vesz erőt. Ennek bizonyítéka többek között a kisszebeni 

plakát.” Piszkos eszközökről, hazugságok terjesztéséről írt, amikről úgy vélte, hogy azok a 

tájékozatlanok félrevezetését szolgálták.  Sorra vette a felhívás egyes megállapításait, hogy 

cáfolja azokat.  

Legelőször azt az állítást bírálta, miszerint a felföldi szlovák nép az ezer év előtt idevándorolt 

magyarok igája alatt sínylődött volna. Ez a kijelentés szerinte „figyelmen kívül hagyja, hogy 

azok a ’zsarnok magyarok’ a tót népet polgártársukká fogadták és minden polgári jogot vele 

megosztottak”. A felföldi szlovák gyerekek Alföldre hurcolását az általános magyar 

állásponttal magyarázta, vagyis a porosz-osztrák háború utáni kolerajárvánnyal és annak 

szociális következményeivel. A szülők nélkül maradt gyermekek elhelyezéséről a módosabb 

alföldi gazdáknál a következőképpen gondolkodott: „A szegény község nem volt képes az 

árvákról gondoskodni, nemes emberbaráti cselekedet volt tehát, hogy az árvákat ott helyezték 

el, ahol őket szívesen fogadták.” A régi Magyarország és Csehszlovákia nemzetiségi 

viszonyainak összevetésére az irodalmat hozta fel példaként. „Aki a szlovák irodalom 

fejlődését figyelemmel kíséri, tudja, hogy a szlovák irodalom a világháború előtti 

évtizedekben a fénykorát élte, midőn Hurban Vajanský, Hviezdoslav, s még több jelentős tót 

író gazdagította arany tollával a tót irodalmat. Ma a tót írók tevékenysége tulajdonképpen az 

erőszakos csehesítés elleni küzdelemben merül ki. [A magyar uralom alatt, megj.: ZZ] a tót 

                                                
367 A felhívás így szólt: „Emlékeztek arra, milyen nehezen éltünk a magyar uralom alatt?! Ázsiából ide 
szakadt idegen nemzet 1000 év előtt uralmába vette a szlovák vidékeket és az utolsó évszázadban 
kegyetlenül uralkodott a tót nemzet fölött. Az ő barbár természete megnyilatkozott főképp abban, hogy 
lábbal tiporta emberi jogunkat, amelyet nekünk Isten adott… A tót gyermekeket elszakították az anyák 
emlőitől, s erőszakkal küldözgették őket a magyar vidékekre, hogy legalávalóbb janicsárokat 
neveljenek belőlük… A magyar nagyurak azonban nem tudják a szorgalmas tót népet elfelejteni, 
amely sok évszázadon át robotolt nekik mint egy rab, s ismét hatalmukba akarják keríteni.” Ezért 
eszközül felhasználva a „nagyravágyó és kalandos természetű” Rothermeret próbálják „félrevezetni és 
megcsalni Európa közvéleményét”. „Ez a lord a magyarok nevében szórja a villámokat 
köztársaságunk ellen és nem akar sem többet sem kevesebbet, csakhogy Szlovenszkó jelentékeny 
része munkás tót népeivel együtt ismét a magyar uralom alá kerüljön.”  
MOL K28 ME 17. csomó 59. tétel 1927. P. 555 
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újságok nem jelentek meg hosszú fehér foltokkal, mint most, amióta a cseh cenzúra 

garázdálkodik.”368 

A trianoni szerződéssel kapcsolatban általában a Magyarországon elkövetett 

igazságtalanságot hangoztatatta, és a közép-európai gazdasági krízis okát is ebben látta. 

Békéscsabát hozta fel példaként. Azt állította, hogy minden csabai gazda tudja, Trianon előtt 

nem volt arra gondja, hol adja el a búzáját és más gazdasági terményeit. Volt az áruknak 

felvevőpiaca, a lakosok nem nélkülöztek egyes termékeket. A gazda kapott megfelelő árat, 

így lett pénze fára, sóra, ipari cikkre, amit viszont a hegyvidékekről juttattak el az Alföldre. 

1920 után az alföldi gazda nem tudja még leszállított áron sem eladni a terményeit, hogy 

például fához jusson, északon pedig pusztulnak a fák az erdőkben. Így aztán egyiknek sincs 

pénze. Az „egészséges közgazdaság” szerinte akkor működött, amikor az emberek az árukat 

egymás közt kicserélték. Ami véleménye szerint Trianon előtt országosan jó volt, fel lett 

borítva. Erre is a trianoni szerződés felülbírálatát tartotta megoldásnak: „És itt is, ott is várják 

a viszonyok jobbrafordulását, ami revízió nélkül elképzelhetetlen.”369 A magyarellenes 

propaganda nem szűnése, nemzetállamok helyett heterogén utódállamok születése is a revíziót 

indokolta szerinte.  

Jelentéseiben több alkalommal a „felvidéki állapotokat jellemzi”. Ezeket a jellemzéseket úgy 

készítette, hogy az általa elképzelt csehszlovák jelent a régi Magyarország viszonyaival 

vetette egybe, az eredmény pedig minden alkalommal az 1920 utáni csehszlovák állapotok 

elmarasztalása volt. Abban a meggyőződésben követte az eseményeket, hogy „érdekünkben 

van a felvidéki viszonyokról, különösen pedig az ott szereplő tót politikusokról megbízható 

információkat szerezni”. Ezek a „megbízható információk” saját bevallása szerint általában 

másodkézből eredtek.370 Egy ízben például „a hozzá érkezett bizalmas tudósítás alapján” a 

Sátoraljaújhely közelében fekvő szaláncújvárosi (Nové mesto pod Salancom) alapiskola 

építése körüli botrányról számolt be.371  1928 tavaszán az iskola építéséhez a csehszlovák 

állam 150 ezer korona segélyt adott. A beszámoló szerint a jegyző Csallók Dénes, a kassai 

megyefőnök Slávik György (1930-ban belügyminiszter) és Rybazik, a köztársasági párt 

titkára egymás közt a pénzt felosztották. 1928-ban, miután a megyéket átalakították, Slávik 

újra kérte a 150 ezer korona segélyt. A következő évben a zárszámadások összeállításánál a 

pénztáros észrevette, hogy a pénzt kétszer utalványozták. Ezek után az államügyész 

                                                
368 Uo. 
369 MOL K 28 ME 46. csomó 49. tétel. 1934. E. 15489  
370 Vajon kik lehettek Pechány informátorai? Nem-e az államfordulat után „vesztes” vármegyei 
magyar (és szlovák) elit? A beszámolókból ez egyértelműen nem deríthető ki. 
371 MOL K28 ME 17. csomó 59. tétel 1930. P. 6156 
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elfogatóparancsot adott ki ellenük. Slávik azonban kieszközölte, hogy a jegyzőt és Rybazikot 

szabadlábra helyezzék, és a lapoknak megtiltották, hogy az ügyről írjanak. Pechány ehhez 

hasonló jelentéseit a Miniszterelnöki Hivatal leggyakrabban „belső tájékoztatásul szolgál – ad 

acta” megjegyzéssel ellátva elraktározta, és kimutathatóan azok tartalmával a továbbiakban 

nem foglalkozott. Ezzel együtt mégis minden egyes fennmaradt beszámoló Pechány 

nézetrendszerének értékes tükre. Egy további 1934-ből fennmaradt tudósításában közvetve a 

csehszlovák kisebbségi oktatásügy hiányosságait bírálta. A „Jelentés a cseh-lengyel 

viszonyról” a Csehszlovák Külföldi Intézet „Krajan” nevű lapjának egyik pontosan nem datált 

cikkét közli.372 A „Mi és a lengyelek” című írás azzal vádolta a lengyeleket, hogy a 

csehszlovák kisebbséggel, különösen az oktatás terén, nem jól bánnak. Ellenkező és pozitív 

példaként mutatta be a cseh lap a csehszlovákiai lengyel iskolaügyet, a széleskörű lengyel 

iskolahálózatot.  

Más alkalommal azt közölte a „megszállt Felvidékkel” kapcsolatban, hogy ott „a csehek 

mindenütt nagyban építkeznek”. Ennek oka szerinte az, hogy „egyrészt foglalkoztatni akarják 

a most már nagyon zúgolódó mesterembereket és munkásokat”, de az építkezéseknek, mint 

állítja, „politikai céljuk is van”, „amennyiben egyre több cseh családot telepítenek 

Csehországból Szlovenszkóra. Arról is írt, hogy Csehország németlakta vidékein a 

kérvényezők harminc százalékos önerő felmutatása mellett állami jótállással jutnak 

jelzáloghitelhez. Az állami támogatás kapcsán azon a véleményen volt, hogy „valószínűleg 

ilyen segítséget nyújt a cseh kormány azoknak a cseheknek is, akik a Felvidéken letelepedtek, 

hogy állandó otthont szerezvén a Felvidéken meghonosodhassanak”.373  

„Egy tót legionárius a szlovenszkói viszonyokról” című jelentésében az „Obranában” – 

amerikai szlovák lap – közreadott egykori szlovák legionárius – Sebenya József – levelének 

tartalmát közölte. A levél írója azt állította, hogy a legtöbb legionárius pénzért állt be a cseh 

légiókba az első világháború idején. „Midőn aztán Szlovenszkó felszabadult, a 

legionáriusoknak egész kálváriát kellett járniuk, hogy egy darab kenyérhez jussanak. S most 

is szenvedniük kell azért a szabadságért, amelyeket a cseh forradalmi időkben számos 

szerződésben, így a Pittsburghi Egyezményben is biztosítottak.”374 A levél írója úgy érezhette, 

hogy a csehek megkárosították és becsapták őket. „A csehek óriási terrorral dolgoznak, s 

                                                
372 MOL K28 ME 17. csomó 59. tétel 1934. P. 15479 
373 MOL K28 ME 17. csomó 59. tétel 1925. P. 58 
374 Az 1915. októberi clevelandi egyezményt felváltó szerződés, amit a Szlovák Liga kötött meg az 
Egyesült Államokban a Cseh Nemzeti Tanács képviselőivel 1918. május 31-én. Ez kimondta a csehek 
és a szlovákok egyesülését a nem sokkal ezután megalakuló Csehszlovákiában, és ebben széleskörű 
autonómiát biztosított a szlovákoknak. Ez utóbbi csak korlátozottan valósult meg. 
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kényszeríteni akarják a tótokat, hogy tagadják meg anyanyelvüket és tót mivoltukat. Az 

ember mindenütt cseh szuronyokat lát. S aki a tót szabadságot hangoztatni meri, azonnal 

bekísérik.”375   

Közölte a Slovák „Prágai komédia a magyarokkal” című írását, amely egy Prágában járt 

magyar küldöttség kapcsán jelent meg 1925. május 24-én. „Már egyszer rámutattunk 

Hodžának eme erkölcstelen és undorító politikai tettére”, kezdi a cikk írója, „s arra, hogy 

Prágában mit művelt a magyarokkal. Hodža államköltségen standardokat készíttet a 

következő felírásokkal: ’Republikánus magyarok vagyunk, a magyar népet csak mi 

képviseljük’ és ’nyelvben magyarok, lélekben csehszlovákok’.376 …Undorral nézzük most 

midőn Prága erkölcstelen és aljas eszközökhöz nyúl a magyarok ellen. Attól kell félnünk, 

hogy az igazi magyarok látván ezt a szédelgést és csalást, ezt agitációs célra fel fogják 

használni.”377  

Pechány szívesen közvetítette elképzeléseit az „igaz” magyarokról és „igaz” szlovákokról. 

Véleményünk szerint ezek figyelmen kívül hagyják az emberi jellem sajátosságait, azt, hogy a 

nemzeti identitások, kötődések és hovatartozástudatok lehetnek sokszínűek és 

formálódhatnak. Ezt a kizárólagosságra törekvő nacionalista nemzetértelmezések nem 

engedik meg. Pechány a jelentéseiben küldött cikkek összeválogatásában saját ideái 

alátámasztására törekedett és a kizárólagosságot támogatta.378  

A pozsonyi megjelenésű szociáldemokrata Robotnícke Noviny 1925. július 12-én megjelent 

Ne felejtsünk! című vezércikkében foglalkozott a magyarországi szlovákokkal. A cikk a 

magyar „irredenta lármára” reagálva a magyarországi szlovákok helyzetét jellemezte. 

„Elnyomják, fojtogatják, ölik őket.”, állítja.379 Az 1920-ik évi magyar statisztikára hivatkozva 

141. 882 fő Magyarországon élő szlovákról ír. Ők „borzasztó helyzetben vannak”, mivel „a 

                                                
375 MOL K28 ME 17. csomó 59. tétel 1925. P. 58 
376 Milan Hodža (1878–1944), magyar országgyűlési képviselő 1905 és 1910 között, majd 
Csehszlovákia első szlovák származású miniszterelnöke 1935 és 1938 között, a szlovák 
nemzetébresztő Michal Miloslav Hodzsa (Hodža) unokaöccse. 
377 MOL K28 ME 17. csomó 59. tétel 1925. P. 58 
378 Például a bécsi udvar szolgálatában is működő Ján Kollár esetében a „jó magyar” vagy „jó szlovák” 
kérdés szembeállítását Soós István történelmietlennek és erőltetettnek tartja. Lásd: SOÓS, 2007. 10-20. 
A lojalitások és identitások változatairól a 19. és 20. századi Magyarországon a hazai szlovákok 
körében lásd: HALÁSZ, 2007. 91-103. 
379 Az összefoglalásban a következőket olvashatjuk: „Az ember szinte megdermed, midőn az 
elnemzetietlenítő, erőszakos, monstrózus iskolatörvény atyja gróf Apponyi az igazság tógáját magára 
húzva patetikus jezsuitizmussal szónokol a jogról és a szabadságról. Maholnap nem lesz a világon 
egyesület, ahol halomszámra nem lennének magyar memorandumok, térképek, statisztikák és amellyel 
a magyar irredenta ne tartana összeköttetést. És ritkán akad alkalom, hogy valaki hatalmas hangon 
odakiálthassa: Hazudtok!” 
MOL K28 ME 17. csomó 59. tétel 1925. P. 58 
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magyar kormány nagy mohósággal siet, hogy befejezze a magyarosítás művét”. Teszi ezt 

„erőszakkal, kíméletlenül, terrorisztikus módon, skrupulusok nélkül”. A cikk a csehszlovákiai 

magyarokat hasonlítja össze a magyarországi szlovákokkal abból a szempontból, hogy melyik 

kisebbség helyzete kedvezőbb. „A mi magyarjainknak vannak iskoláik, ’nép- és 

középiskoláik’, vannak lapjaik, politikai pártjaik, …és szomorú dolog meggondolni, hogyan 

vannak a mi tótjaink Magyarországon. A mi magyarjaink számához kellene, hogy a 

magyarországi tótoknak legyen 180 népiskolájuk, 4 polgári iskolájuk, 22 osztályuk a közép- 

és néhány osztályuk a szakiskolákban. És milyük van? Néhány felekezeti iskolában tótul 

tanítják a vallást, a többi magyarul megy – ez az egész! Nincsen lapjuk, képviselőjük, 

nincsenek velünk semmi összeköttetésben, a bíróság előtt a tót nyelvet nem használhatják, 

még ott sem, ahol a tótok a magyar statisztika szerint is a lakosság több mint a felét 

képezi”.380  

A két kisebbség összehasonlításával és az 1920 utáni Magyarország szlovák lakosságával 

kapcsolatban megjegyezzük, hogy utóbbinak feltehetően gyengébb volt az önérzete a 

csehszlovákiai magyarokéhoz képest: betelepült jobbágynép, a trianoni Magyarországon nem 

őshonos, szemben a csehszlovákiai magyarokkal. Így a szlovák kisebbséggel szemben 

támasztott csehszlovák elvárások azért is túlzók, mert vélhetően nem volt mögöttük valós 

tömegigény. Ugyanakkor a csehszlovák sajtó rendre figyelmen kívül hagyta például a 

kisebbségi magyar közoktatás szándékos elsorvasztását, a magyar tannyelvű iskolák 

bezárását, és azt is, hogy a demokratikus és a nemzetiségekkel szemben megengedő 

csehszlovák alkotmány a gyakorlatban nem mindig érvényesült.381  

A gyenge magyarországi szlovák öntudatra hangsúlyt helyező és a szerény nemzetiségi 

iskolai hálózatot ezzel megmagyarázni óhajtó hagyományos korabeli nézetekkel szemben 

viszont történtek kísérletek. A közelmúltban például Gyivicsán Anna állította, hogy az 

ilyesfajta megközelítés „túlságosan is elvont feltételezéseken és csak a nemzetiségi 

magatartás megnyilvánulásainak felületes ismeretén alapult”. Erre abból következtetett, hogy 

állítása szerint a magyarországi szlovákok etnikai-nemzetiségi tudatát, ennek tartalmát és 

                                                
380 Uo. 
381 Magyarországon az 1922/23-as tanévben a szlovák nyelven is tanító elemi iskolák száma 29 volt, a 
következő tanévben szintén 29, majd az 1924/25-ös tanévtől ez a szám megugrott: 36 lett. 
MSE, 1927. 230. 
Az 1930/31-es tanévben a szlovák nyelven is oktató elemi iskolák száma a következőképpen alakult: 
6284 magyar tanítási nyelvű iskolára 880 191 diákkal 51 szlovákul és magyarul is tanító iskola esett 
8927 diákkal, valamint 2 magyarul-németül-szlovákul tanító intézmény is működött 490 tanulóval. 
MSE, 1931. 256.  
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elemeit nem vizsgálták mélyebben, sem történeti, sem szociológiai-pszichikai szempontból. 

Ezért csak részigazságokat ismerhetünk szerinte a szlovákok öntudatával kapcsolatban.382  

Pechány az 1920 utáni határviszonyokat bíráló és a cseh politikát vádló elképzelései igazolása 

végett küldhette el a további cikkeket is a Miniszterelnöki Hivatal részére. A cseh 

Külügyminisztérium által támogatott lap a Československá Republika 1925. október 8-án 

ismertette Bindley Heatcote angol publicistának a Sunday Timesban megjelent írását 

Csehszlovákiáról. A cseh lap az angol cikket az eredményes külföldi magyar propaganda 

igazolására hozta fel, mert az a következőket írta: „Szlovenszkó kapcsolása a cseh 

tartományokhoz mesterséges, s nem felel meg sem a tótok vágyainak, sem pedig a gazdasági 

viszonyoknak. Az egész két professzor konspirációjának az eredménye. Egyikük angol 

(Seton-Watson), a másik cseh (T. G. Masaryk), akik közösen legendát írtak arról, hogy a két 

nemzet egyesülésre vágyik. …A tótok nem értettek egyet abban, hogy Szlovenszkó 

Magyarországtól elszakíttassék.”383  

A szociáldemokrata Právo Lidu 1925. október 13-án közölte Hajn Alajos (Alojz Hajn) írását 

A genfi kisebbségi kongresszus címmel. Ebből idézett Pechány, utalva a magyar kisebbség 

követeléseire és a többségi nemzet(ek) azóta már hagyományossá vált értetlenkedésére, sőt 

ezzel kapcsolatos félelmeire: „Ha a nemzet és a magyar kisebbség viselkedését 

Csehszlovákiában figyelemmel kísérjük, mindenekelőtt azt látjuk, hogy ellenségesen 

viselkednek az állam iránt, s hogy arra törekszenek, hogy a békeszerződések által 

megteremtett helyzetet feldöntsék, s irredenta törekvéseiket megvalósítsák. …A németek és a 

magyarok azon vannak, hogy a kisebbségek védelme tetemesen kibővíttessék, …főképpen az 

iskolaügy terén, hogy az ő nyelvüknek ugyanaz a joga, mint a többség nyelvének, mint az 

állam nyelvének, amelyhez tartoznak. Azt is kívánják, hogy egy nemzetközi faktor 

szolgáltasson nekik igazságot. Szóval mint vádlók akarnának fellépni saját államuk ellen, s 

így aztán az államban több joguk lenne, mint a többségnek.” „Az én véleményem”, mondja a 

cikkíró, hogy „az első követelmény, hogy a kisebbségek ismerjék el az államot mint olyan 

alapot, amelyen a kisebbségek a nemzeti többséggel demokratikus együttműködést 

kifejthetnek.”384 

                                                
382 GYIVICSÁN, 1993. 48.  
383 MOL K28 ME 17. csomó 59. tétel 1925. P. 58 
Ezt az állítást érdemes összevetni például Peter Švorc eperjesi történészprofesszor megállapításával, 
aki szerint „Szlovenszkó népességének csaknem ötven százaléka ellenezte Magyarország szétverését 
és Szlovenszkónak a csehszlovák államba történő betagolását”. 
ŠVORC, 2009. 63. 
384 MOL K28 ME 17. csomó 59. tétel 1925. P. 58  
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A Československá Republika „Még nem elég a külföldi propaganda” című cseh 

evangélikusok üldözéséről is szóló cikkének magyar fordítását azzal a megjegyzéssel küldte 

el a Miniszterelnöki Hivatalba a kormánybiztos, hogy az újság szerint az eddigi cseh 

propaganda még nem volt elégséges, ezért még intenzívebb propagandát kell folytatni a cseh 

közvélemény tiltakozásának dacára is. A Miniszterelnöki Hivatal a fordítást elküldte Raffay 

Sándor evangélikus püspöknek.385  

Pechány későbbi, 1929 utáni lapszemléit a korábbi évekhez hasonlóan a felföldi csehszlovák 

uralmat lejárató, tagadó sajtóbeszámolók, cikkek közül válogatta ki. Erre példa a Národný 

Týždenník 1929. április 12-i tudósítása is a losonci csetepatékról. „Magyarország közvetlen 

közelében”, panaszolja a cikkíró, „alig múlik egy-egy hét, hogy különböző lokálokban a 

városban részeg tisztek kisebb-nagyobb botrányokat ne csinálnának. Nemegyszer 

megtörténik, hogy a csehszlovák hadsereg tisztjeit felpofozzák.” Ennek visszhangja nem 

marad el: „Az egész magyar társadalom röhög azon, hogy mit művel itt a hadsereg. A dolog 

úgy tűnik fel, mintha itt Losoncon a mi katonáinknak még érzékük sem volna az iránt, midőn 

a magyar és zsidó suhancok egy-egy csehszlovák tisztet felpofoznak. …Éppen itt a tótok és 

csehek érdeke volna, hogy a hadsereg olyan legyen, amelyre büszkék lennénk, nem pedig ami 

miatt szégyenkeznünk kell.”386  

Az utódállamokban élő magyarok számáról a kormánybiztos statisztikákat is közölt.387 Az 

utolsó lapszemlék 1935/1936-ból maradtak fenn. Ezek a Csehszlovák Külügyi Intézet 

lapjának a Krajannak az erőszakos magyarosításról szóló cikkeiről és a New Yorské Listy 

című cseh lap írásairól számoltak be a szlovák Maticáról – szeparatizmussal vádolva meg az 

egyesületet.388 Azokat a csehszlovákiai lapszemléket, amelyeket nem Pechány készített 

(hanem a Rákóczi Szövetség például) és amely cikkek a magyarországi szlovákok helyzetével 

foglalkoztak, a Miniszterelnöki Hivatalból elküldték neki.389 Pechány lapszemléi is azt a 

feltételezést erősítik, hogy kortársaihoz képest ő sem tudta elfogadni Csehszlovákia létezését 

és működőképességét. A célzottan összeválogatott cikkekkel a korszellemnek megfelelő 

magyar álláspontot támogatta. 

 

                                                
385 MOL 28 ME 46. csomó 49. tétel. 1927. P. 256 
386 MOL K28 ME 17. csomó 59. tétel 1929. P. 332 
387 MOL K 28 ME 46. csomó 49. tétel. 1934. E. 16395 
388 MOL K 28 ME 46. csomó 49. tétel. 1935. E. 15037 és MOL K 28 ME 46. csomó 49. tétel. 1936. P. 
15171 
389 Ilyen cikk például: 
Položenie Slovákov v Maďarsku. Slovenská Politika, 1923. január 6. 
MOL K 28 ME 46. csomó 89. tétel 1923. P. 12. 
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Politikai légkör 
 
Szlovák nemzetiségi túlzásokról és túlbuzgalomról az első világháború utáni években is 

jelentett Pechány. Érdekes összehasonlítani, hogy mi módon tekintett ezekre az általa 

korábban leírtakhoz képest. Például a Pozsonyban megjelenő Slovenský Denník című napilap 

1930. július 5-én megjelenő beszámolójára (A romániai szlovák ifjúság vendégségben a 

magyarországi szlovákoknál címmel) írt reakciója lehet ezzel kapcsolatban releváns.390 Az a 

körülmény, hogy a véleménye szerint cseh befolyás alatt álló szlovák lap a nagylaki 

kirándulást nagy lelkesedéssel fogadta, Pechányt arra engedte következtetni, hogy „ez a 

megmozdulás is ahhoz a nemzetiségi akcióhoz számítandó, amely ezen a vidéken időről-időre 

felüti a fejét”. Mivel több tótkomlósi is részt vett ezen a kiránduláson, Pechány figyelemmel 

kísérte a Tótkomlósi Friss Újság beszámolóit. Sőt javasolta, hogy „ezt a lapot fel kellene 

használni, hogy az illetők túlbuzgalmát egy kis hidegzuhannyal lehűtse”.391  

A szlovák, háború utáni identitások képletét tovább színesíti például Dorkovics Mihály 

gazdálkodó levelezése, amiről Dr. Papp Zsigmond békéscsabai rendőrfogalmazó, politikai 

előadó jelentett, és akit jelentésében „pánszláv agitátornak” nevezett. Dorkovics levelezéséből 

kiderül, hogy a szlovák származású magyar hazafi és a vele szembe állított pánszláv agitátor 

magyarországi értelmezésrendszere tovább variálható. Dorkovics a csehszlovák emigránsok, a 

Jehlicska-féle mozgalom állítólagos vezetőjével, Koren Lajossal tartott fenn a harmincas 

években kapcsolatot.392   

A szlovák nemzeti mozgalom nem homogén jellege magából a levelezésből is kitűnik: „mi 

sohasem fogunk megegyezni”, írta Korennek Dorkovics. „Az ön fájdalma egészen más, mint 

az enyém.” A kettejük közti különbség abban volt, ahogyan a szlovákság jövőjét képzelték el 

a régi Magyarország szétesése után, igaz, mindketten a visszaállítandó határok között. 

Figyelemre méltó, hogy a Papp által pánszláv agitátornak nevezett Dorkovics a történeti 

                                                
390 A beszámoló szerint a pitvarosi és komlósi lányok szlovák folklórban fogadták a nagylaki 
fiatalokat, istentiszteleten vettek részt, ahol közösen, szlovákul énekeltek. Az istentiszteletet 
Szeberényi Gusztáv mutatta be. 
Slovenská mládež z Rumunska návštevou u Slovákov z Maďarska. Slovenský Denník. XIII. évf. 153. 
szám, 1930. júl. 5. 4. 
391 A Miniszterelnöki Hivatalnak küldött jelentést az továbbította Békés vármegye főispánjának.  
MOL K28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések, 58. tétel, I. rész 
1930. T. 5743  
392 A Jehlicska mozgalmat a rendőrtiszt szeparatistának nevezi, amiért Csehszlovákia felbomlását és a 
szlovákok önállóságának kivívását óhajtotta.  Papp jelentése is mutatja, hogy a „hazafi” magyarországi 
szlovák mellett (Pechány) és a magyar forrásokban gyakran hangoztatott pánszláv agitátor (Dorkovics) 
szlovák típuson túl feltűnik a szeparatista (Koren) szlovák alakja is.  
MOL K28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések, 58. tétel, I. rész, 
1934. E. 15026  
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magyar állam visszaállításának a híve: „én kifelé és befelé revizionista vagyok”. „Én éppen 

úgy kívánom Fiumét vissza, amely az olaszok karmában van, mint a többi elszakított 

területet.” S hogy mégis a megbélyegző pánszláv agitátor címmel bélyegezték meg, annak 

oka az lehetett, hogy – amint ő maga magát nevezte – önérzetes szlovák volt. Saját megítélése 

szerint önérzetessége abban nyilvánult meg, hogy a magyarországi szlovákok kulturális 

érdekeiért harcolt, ezzel összefüggésben pedig hogy pár egyesületben „hangos tót élet kezdett 

kifejlődni”.393 Úgy tűnik, túl hangossá válhatott, ami miatt a magyar politikum – ahogyan ő 

írta, a magyar városi urak – számára az ő személye is kellemetlenné vált, annak ellenére, hogy 

önmagát hazafinak tartotta, és hazafiságának megvallásában akár párhuzamot is vonhatnánk 

közte és Pechány között. Levelezésében Dorkovics azonban pusztán csak hazafinak jellemzi 

önmagát, a magyar jelző következetes elhagyásával. Valószínűsíthető, hogy a szlovák értékek 

megőrzése mellett Pechánynál markánsabb módon szeretett volna kiállni. Ezt támasztja alá 

például már említett lapindítási kísérlete, amit az államhatalom nem engedélyezett.394 

Hazafiasságáról így vallott: „Hazafiasságunkat a szívünkön hordjuk és nem a nyelvünkön. 

Lojális állampolgárok vagyunk, szeretem a szülőhelyemet, tisztességesen viselkedem minden 

polgártársam iránt, az adómat rendesen fizetem. Volt idő, amikor teljes 4 évig a harctéren 

voltam és testi egészségemet otthagytam, mindezt a hazáért. Mondhatom, hogy az én 

hazafiságom meg van acélozva, éspedig vérből és vasból, nincs szükségem azt tanulni menni 

sem Bécsbe, sem Pestre.” 

Fennmaradt néhány Koren leveleiből is, amelyeket Kvasz György békéscsabai ügyvédhez 

címzett. Elképzelhető, hogy Dorkovicsnak is hasonló témában írta leveleit, mindenesetre erős 

sérelmi hangvétel jellemzi ezeket, ezenfelül Csehszlovákia – cseh – ellenesség is („mi 

szervezzük a politikai harcot a Csehszlovák Köztársaság ellen”) és a már említett és 

mindkettőjükre jellemző revizionizmus. Ez utóbbiról azonban Dorkovicstól némiképp 

eltérően gondolkodott. „Igen, megyünk a szlovák népet befolyásolni mindenhová revíziós 

ideológiával, mint egyedül kivehető úttal a bizonytalanság káoszából. Ha volna legalább ezer 

puskánk, elmennénk Szlovenszkóból kikergetni a cseheket védelmi akcióként, nyílt 

ellenzésével a háborúnak.” Ha erre fegyverek hiányában nincs lehetőség, a tollal és szóval 

való küzdelemre buzdít. De türelem híján akár „csupasz ököllel megyünk a cseheknek és 

                                                
393 Dorkovics két egyesületet említ: az Áchim-féle népegyletet és az Előre Sport Klubot.  
MOL K28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések, 58. tétel, I. rész, 
1934. E. 15026  
394 A Dolnozemský Hlásnik (Alföldi Közlöny) indításának a terve.  
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kikergetjük őket szülőföldünkről”.395 Revíziós elképzeléseit, ami a szlovák memorandisták 

1861-es „Okolie”-ről396 megfogalmazott elképzelésével rokon, így összegezte: „Mi nem 

megyünk vissza Magyarországra, ez szintén tévedés. Mi újjáépíteni megyünk 

Magyarországot, amelybe nem térünk vissza, de belépünk mint szabad akaratú, önálló 

kormányzatú szuverén nemzet a saját földterületével. …Mi, szlovákok, az egész osztatlan 

Felvidékkel akarunk beilleszkedni a nagymagyar állampolitikai és gazdasági egységbe. ”397 

Nem a trianoni revízió kedvéért szakadna el Csehszlovákiától, és térne vissza 

Magyarországba, hanem a szlovák nemzet jogainak védelme végett, amit a csehszlovák 

utódállamban nem látott biztosítva. Koren szlovák revízióról írt, ennek támogatására, 

felvállalására úgy tekintett, mint ami garancia lehet a magyarországi szlovákok számára 

jogaik kiterjesztésében, ami által a magyar állam a szlovák nemzetet elismeri, és nem lát 

benne többé ellenséget.398  

A pánszlávizmus réme még 1934-ben is kísértett. Szeptember 18-án a Miniszterelnöki Hivatal 

16.111.számú rendeletével Pechányt Békéscsabára küldte. Indoklásában a hivatal azokat a 

rendőrségi jelentéseket hozta fel, amelyek a városban és környékén tapasztalható „pánszláv 

mozgolódásról” számoltak be. Továbbá mert „a kívülről irányzott pánszláv mozgalom 

átszervezés alatt áll és ezen felül a tót kisebbségi életben is olyan tünetek mutatkoznak, 

amelyek a földalatti propagandának és szervezkedésnek erősödésére volnának”.399 Ez 

alkalommal a szlovák kormánybiztosnak a Békés megyei szlovák mozgalom megfigyelése 

során főleg az egyházi viszonyokra kellett összpontosítania, különös tekintettel a helyi 

szlovák lelkészre. A megbízást követően Oszwald minisztériumi osztálytanácsos kapta 

feladatul, hogy a meglátogatandó községekre vonatkozóan készült rendőrségi jelentésekről 

informálja Pechányt. Feltűnést „a tót fiatalság Csehszlovákiába való kijuttatása” keltett, és 

Benyó András helyi földműves igyekezete a Robotnícky Spolok elnevezésű földműves 

                                                
395 Dorkoviccsal való nézeteltérésének további lehetséges oka Korennek az ehhez hasonló éles 
kirohanásai lehettek, amire egy helyen Dorkovics úgy reagált, hogy „… Az ön [stílusa, megj. ZZ] 
szokatlan, mondhatnám embertelen. …Nem kell másnak tenni azt, ami nekünk sem tetszene.”  
MOL K28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések, 58. tétel, I. rész, 
1934. E. 15026 
396 1861. december 12-én Štefan Moyzes besztercebányai katolikus püspök Bécsben indítványozta a 
Felső-magyarországi Szlovák Környék (Hornouhorské slovenské okolie) megalakítását, ami a Magyar 
Királyság szerves része maradt volna, szlovák hivatalos nyelvvel és széleskörű szabadságjogokkal. 
397 MOL K28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel, I. rész, 
1934. E. 15026 
398 A Jehlicska mozgalom megítéléséhez még egy adalék: a kassai megjelenésű Slovenský Ľud 
Jehlicskát mint Bethlen István adjutánsát árulónak nevezi, amiért a revíziót támogatja.  
Slovenský Ľud. XIII. évf. 49. szám, 1933. dec. 6, 679.    
399 MOL K28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel, I. rész, 
1934. E. 16111 
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szervezet felvirágoztatására Hrdlicska Lajos helyi lelkész állítólagos biztatása mellett.400 A 

szlovák nemzeti mozgalom megítélésének ellentmondásosságára jó példa Szokol István 

tótkomlósi lakos esete is. Hrdlicska levelezésében úgy emlékezett meg róla, mint egy 

ártatlanul szenvedő, ideálisan gondolkodó barátról. Boór miniszteri tanácsos jelentésében 

viszont teljesen más megközelítésben olvashatunk róla.401 Az ellentmondásosság mellett az is 

jellemezte a szlovák nemzeti mozgalmat, hogy az államhatalom részéről vádként gyakran 

elhangzó agitáció erőtlennek, a vád tartalmatlannak bizonyult. 1933. januárban a rendőrség 

politikai rendészeti osztálya Budapesten nyomozást folytatott a Békéscsabán felmerült 

pánszláv agitáció kapcsán. Sor került békéscsabai lakosok rendőrségi megfigyelésére is, 

leginkább dr. Kvasz György „ismert pánszláv agitátor” családja került a figyelem 

középpontjába. Az elkészült jelentésekben szerepelt pénzgyűjtő akció is a pánszláv agitáció 

fedezésére. Kvasz Györgyről Pechány is jelentett 1935-ös békéscsabai látogatása alkalmával. 

Igyekezett diszkreditálni őt, emberi kvalitásait kérdőjelezte meg: „Kvasz, az ügyvédi 

diplomájától megfosztott volt békéscsabai ügyvéd Budapestre költözött szeretőjével együtt, 

Békéscsabán hagyva feleségét és gyermekeit a legnagyobb nyomorban.”402  

Az úgymond agitáció erőtlenségére, ha nem alaptalanságára további példa a liptószentmiklósi 

Tranoscius könyvkiadó esete, amely 1935. januárban a került a magyar állami szervek 

figyelmébe. A magyar álláspont szerint a kiadó a csehszlovák államtól kapott támogatást arra 

a célra, hogy külföldi államok városaiban, ahol nagyobb számban élt szlovák nyelvű 

kisebbség, fióküzleteket létesítsen „a csehszlovák nacionalista sajtótermékek útján a 

nacionalizmus terjesztése céljából”. Hetényi rendőr főkapitány-helyettes szerint a csehek 

ezeken az üzleteken keresztül szervezték meg a hírszerző szolgálatot is. A Békés megyei 

rendőrfőkapitányság egy másik név nélküli jelentése viszont január 14-én elismerte, hogy bár 

a békéscsabai könyvesbolt kedvenc gyülekezőhelye a békéscsabai pánszláv agitátoroknak, és 

hogy tulajdonképpeni feladata „a jelek szerint” a Csehszlovákiával való összeköttetés 

                                                
400 Hrdlicska Lajos ágostai hitvallású evangélikus lelkész, a Jehlicska mozgalom jelentésekben 
feltételezett aktív tagja volt. Dr. Boór belügyminiszteri tanácsos a miniszterelnöknek 1934. június 15-
én írt levelében „a tót elszakadási mozgalom hírhedt vezéralakjának” és emigráns pánszláv agitátornak 
nevezte Hrdlicskát.  
MOL K28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel, I. rész, 
1934. E. 15753 
401 Szokol István „kémkedés bűntette címén elfogott …tótkomlósi lakos jelenleg a magyar királyi 
honvédtörvényszék fogja”.  
402 Pechánynak dr. Bosnyák ügyvéd közölt adatokat, aki Kvaszt „különféle piszkos ügyekben” a 
bíróság előtt védte.  
MOL K28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1935. E. 
15834 



 158

biztosítása, „államellenes működése tekintetében konkrét adatok rendelkezésre nem 

állnak”.403  

Ezek a jelentések is igazolni látszanak azt a feltételezést, hogy pánszlávnak és agitációnak 

minősült minden kezdeményezés, ha a magyar kormány vagy szervei hozzájárulása nélkül 

próbálta a magyarországi szlovák nemzetiség megszervezni önmagát, hangsúlyt helyezve 

szlovák származására, anyanyelvére vagy szervezete szlovák jellegére.404 Például egy 1935 

január 22-i rendőrségi jelentés „A pánszláv agitáció előretörése” címmel Békéscsabáról arról 

tudósított, hogy az állami szervek előtt már régóta gyanús Szeberényi Gusztáv, Szekerka 

János és Dorkovics Mihály békéscsabai lakosok „teljes erővel hozzáláttak, hogy a 

békéscsabai tót ifjúságot céljaiknak megnyerve, őket fokozott együttműködésre bírják. 

…Szeberényi Gusztáv ágostai evangélikus lelkész megalakította a tót ifjúsági egyesületet.”405 

Más forrásokból az derül ki, hogy pánszláv érzelműnek nevezett társaságokban a kisebbségi 

jogok biztosításáért szálltak síkra.  

A megyei rendőrfőkapitány 1935. január 22-i jelentésében pánszlávnak nevezte a kisebbségi 

jogok biztosítására irányuló törekvéseket, így Szekerka János helyi lakos bejelentését is. Ez 

arról szólt, hogy egy helyiséget szereztek, ahol majd kulturális törekvéseiket szabadon 

érvényesíthetik, illetve ahol hetente háromszor összegyűlnének. A helyiségben könyvek, 

újságok, lemezjátszó és rádió elhelyezését tervezték. Szekerka ezen túl egy műkedvelő kört és 

egy futballcsapatot akart alapítani. A rendőrfőkapitány, miután Szekerka nála is megjelent az 

összejöveteli helyiség ügyében, nyomatékosan figyelmeztette, hogy ilyen irányú bejelentést 

nem áll módjában tudomásul venni, és felhívta a figyelmét az egyesületi jog szabályaira. 

Jelentésében kiemelte ennek a mozgalomnak „nyilvánvaló államellenes célját”, amiért ez 

ügyben a szükségesnek mutatkozó közigazgatási intézkedéseket haladéktalanul foganatosítani 

ígérte.406 Egy másik, a valószínűsíthetően Szekerkáéktól nem teljesen független békéscsabai 

                                                
403 MOL K28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel, I. rész, 
1934. E. 15089 
404 Szemben a Pechány által támogatott asszimiláns magatartással.  
405 MOL K28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel, I. rész, 
1935. E. 15089 
Szeberényi Gusztáv kohanóci születésű evangélikus lelkész, püspök. Édesapja selmecbányai szlovák 
lelkész volt, Gusztáv is itt végezte a középiskolát. Szecsődön magyarul tanult, de a családban németül 
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egyesület, amelyet Szeberényi Gusztáv alapított, talán azzal nyerte el magának a pánszláv 

jelzőt, hogy a tagok a jelentéstevő szerint kötelesek voltak a szlovák istentiszteletet látogatni 

és egymást szlovák nyelven köszönteni. A beszámoló a nemzetiségi aktivitást 

hagyományosan profitorientált gazdasági akcióként mutatja be, és meg sem engedi annak a 

lehetőségét, hogy spontán helyi kezdeményezésről lenne szó jogos igényekkel és vállalható 

célokkal. Szerinte a mozgalom kizárólagos célja, hogy „egy tót egyesületet létrehozva, ezt a 

tényt, mint munkásságuk kétségtelen gyümölcsét tálalhassák a Národná Rada elé, saját 

egzisztenciájuk ily módon való biztosítása céljából."407  

A tótkomlósi állapotokról, Tomka Judit megfigyeléséről a békéscsabai rendőrkapitányság 

előadója jelentett a „pánszláv agitáció tárgyában”. A jelentés szerint Tomka a helyi politikai 

agitáció fő megbízottja, akit a Csehszlovákiába szökött „hírhedt pánszláv agitátor” Vajda 

Endre nevelt ki. A jelentés ennek ellenére konkrétan Tomka ellen csak azt tudta felhozni, 

hogy „erősen tót érzelmű”, és hozzáteszi, hogy hosszabb ideje tartó megfigyelése óta 

„mindezidáig nem bizonyult veszélyesnek”. Működése csupán abból állt, hogy a szlovák 

műkedvelő előadásokhoz szolgáltatott állítólag saját maga által írt színműveket. Mindössze 

eléggé meg nem alapozott vádakat lehetett felhozni ellene: egy végleteket kereső fantaszta 

benyomását kelti. Ebből a jelentéstevő szerint az következik, hogy nem zárható ki a gyanú, 

miszerint a csehszlovák állam „ily irányú, természetesen pénzzel is alátámasztott kívánságára 

hajlandó lesz szervesen bekapcsolódni a pánszláv mozgalomba”. A pánszláv agitáció 

bizonyítására a jelentéstevő Vajdának a Tomkához írott levelét hozta fel. Vajda ebben többek 

között azt írta Tomkának, hogy „azt a szép, nemes szociális nevelési munkát” a jövőben 

Tomka Judit fogja Tótkomlóson végezni.408 

A magyar-csehszlovák viszonyt a harmincas évek közepén szemlélteti 1935. februárból 

Koricánsky Gusztávnak, a pozsonyi szlovák művészegyesület zenei osztálya alelnökének az 

ügye, aki írásban kereste fel a magyar Belügyminisztériumot egy Békéscsabán és 

Tótkomlóson megrendezni tervezett estély engedélyezése végett. Az alelnök hangsúlyozta, 

hogy tartózkodni kívánnak mindennemű politikai nyilatkozattól és ténykedéstől. A 

beutazáshoz a magyar szervektől engedélyt kért az előadók részére, hogy a két említett 

településen szerinte tartalmilag ártatlan dalokat szlovák nyelven adhassanak elő. A belügynek 
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megküldött kérelmet a minisztérium továbbküldte a Külügyminisztériumnak, amely kikérte a 

miniszterelnökség álláspontját azzal a megjegyzéssel, hogy „a szóban forgó nem demonstratív 

jellegűnek ígérkező hangverseny engedélyezése ellen külpolitikai szempontból észrevétel 

nincs”. Ennek ellenére a Miniszterelnöki Hivatalban megszületett döntés mégis elutasító volt. 

A Belügyminisztérium a következő határozatot kapta: „Van szerencsém tisztelettel közölni 

Nagyméltóságoddal, hogy a magam részéről teljes mértékben átérzem az utódállamokhoz 

való kulturális közeledés szükségességét és jelentőségét, s ezért az ország fővárosában 

megengedhetőnek tartom az utódállamok ún. többségi nemzetéhez tartozó művészek 

szereplését.” A fennálló helyzet viszont a miniszterelnökség gyanakvó álláspontja szerint 

„nem teszi kívánatossá tót művészek hazánk tót lakta vidékein – kétségkívül nem tisztán 

kulturális célból, hanem elsősorban államellenes politikai célokból [a kiemelt rész utólagos, 

kézzel írott toldás – megj.: ZZ] való fellépésének lehetővé tételét és ezért tisztelettel kérem 

Nagyméltóságodat, hogy a Békéscsabán tervezett hangversenyt engedélyezni ne 

méltóztassék.409 Ezzel a döntéssel az ügy még nem ért véget, és a külpolitikai szempontok 

nyomatékosítása változtathatott a helyzeten. A Külügyminisztérium újabb átiratban (30. 

142/11 res. 1935) a korábbi semleges állásponttól eltérően már javasolta a 

miniszterelnökségnek a művészek szereplésének engedélyezését. Indoklásában a korábbi 

tapasztalatokra és a reciprocitás elvére hivatkozott, miszerint „elutasító álláspontunk 

következtében a csehszlovák hatóságok ellenrendszabályokat léptetnek életbe és ezáltal 

magyar művészeknek annyira kívánatos szlovenszkói szereplését meggátolják és ott élő 

magyar művészeket kiutasítanak.” Ezzel együtt a minisztériumnak nem állt módjában 

elbírálni, hogy belpolitikai szempontból ez a szereplés milyen következményekkel járhat. 

Magától értetődőnek tartotta viszont, hogy ha például hangversenyt engedélyeznek, akkor 

súlyt kell helyezni arra, hogy a csehszlovák hatóságok is engedélyezzék magyar művészek 

csehszlovákiai szereplését. Ez a vélemény a miniszterelnök döntését már lényegileg nem 

változtatta meg, annak ellenére sem, hogy ettől a döntéstől is függhetett a Magyar 

Dalszövetség csehszlovákiai körútjának engedélyezése az ottani hatóságok részéről. Újabb 

indoklásában a miniszterelnökség leginkább előző álláspontját nyomatékosította, amikor 

ismételt elutasító határozatában kiemelte, hogy a szóbanforgó előadás „nem kulturális, hanem 

politikai célok szolgálatában tartatnék meg”. Ezt még azzal bővítette, hogy a „kérvényezőkkel 

szemben dilatarikusan kellene a kérést kezelni és egyelőre az elutasítást közölni politikai 

                                                
409 ME 15.292/1935 sz. ügyirat 
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szempontból célszerűtlen lenne.” A Külügyminisztérium sejtése az elutasítást követő várható 

retorziók miatt nem volt teljesen légből kapott, mindenesetre az elutasító határozat 

ismeretében szlovák művész és kultúregyesületek közös nyilatkozatot adtak ki Pozsonyban, és 

a magyarországi művészek csehszlovákiai szereplése ellen tiltakoztak. Ebben felkérték a 

pozsonyi Országos Hivatalt, hogy magyarországi művészeknek nyilvános szereplésre a 

jövőben ne adjon engedélyt.410 A nemzetiségi törvény azért jutott Magyarországon holtpontra, 

állították a Nyilatkozat szerzői, mert a közvélemény és a hivatalos közegek egyaránt 

tudatosan szabotálták. Konkrét példát említve felhozta, hogy a miniszterelnökség papírhiányra 

hivatkozva (me. 7893/1923. III. számú végzés) nem teljesítette egy szlovák hetilap kiadására 

vonatkozó kérést, továbbá hogy általában korlátozva lett volna a szlovák kultúrintézmények 

megszervezése. Egyetlen kisebbségi kormányrendeletet sem tettek közzé szlovák nyelven, az 

1925. évi kisebbségi rendeleteket sem hirdették ki (a Nyilatkozat Raffay Sándor evangélikus 

püspököt hibáztatta ezért, aki megtiltotta volna a lelkészeknek ezek kihirdetését). Ezért, 

vélték, a lakosság nemzetiségi része nem ismerhette nemzetiségi létéből fakadó jogait. A 

magyar világi és egyházi hatóságok részéről a szlovák kisebbség jogainak tudatos 

negligálására példaként a szlovák kultúregyesületek alapításának korlátozását hozta fel, olyan 

indoklással, hogy például a kérvényezők nem bizalomra méltó egyének. Sérelmezte továbbá a 

harmincas évek első felének szigorú rendőrségi eljárásait, a házkutatásokat, az ujjlenyomatok 

felvételének gyakorlatát, provokatőrök állítólagos szerepeltetését, lényegtelen kihágások 

drakonikusnak ítélt megbüntetését. A békéscsabai rendőrkapitányságot a pánszláv veszély 

felszámolásának munkájában fontos állami tényezőként mutatta be. Vádolta a szegedi 

bíróságot, amely szerinte hazaárulási és nemzetgyalázási bűntények gyártására rendezkedett 

be. Vissza-visszatérő vádként hangzott el a szlovák nyelvű kultúregyesületek alapításának, 

színházi előadások megtartásának állami akadályoztatása. A szlovák kormánybiztosi tisztség 

meglétének tudatában állította a Nyilatkozat azt is, hogy „A magyar kormány és alárendelt 

közegei a védekezni nem tudó szlovák kisebbséggel szemben agyonhallgatással, 

megfélemlítéssel és terrorral jár el.” Például a Gömbös Gyula kormányzata idején kifogásolt 

és cenzúrázott versek, dalszövegek egyike a következőképpen szólt, cím nélkül: „Férjhez 

mentem már, most már hiába, Nehéz járom van rajtam, melyet halálomig kell hordanom, és 
                                                
410 Az indoklásban a Nyilatkozat a magyarországi szlovákok jogfosztottságát hangsúlyozta: „A 
mostani kormány csak híven követi a forradalom előtti és forradalom utáni magyar kormányok 
metódusait, amihez annál a magyar lakosságnál, amelyet az iskola és a sajtó oly irányban és 
meggyőződésben nevelt fel, hogy Magyarországon csupán a magyar nyelvi kultúrának van 
létjogosultsága, erős segítségre talál.” 
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szabad éveimre kell gondolnom. Oh, kedves szabadság, drága kincs, Százezerszer 

megsirattalak, Oh, édes szabadság, térj vissza hozzám, Örvendeztesd meg bánatos 

szívemet.”411 Nem az a jellemző egyébként, hogy az elkészült szlovák verseket cenzúrázták 

volna, a többiek, például a réti munkáról szólók, megjelenhettek. A miniszterelnökség 

15607/III. 935. számú átiratában a szlovák művészek magyarországi vendégszereplésének 

megtiltásáról informálta a Külügyminisztériumot. Utóbbi válaszában412 kétségbe vonta a 

döntés helyességét. Indoklásában a minisztérium arra hivatkozott, hogy a szlovák 

vendégszereplőknek megadandó engedélyektől 18 magyar állampolgár színész játszási 

engedélye, illetve léte is függött: „az engedély megtagadása a magyar művészek szlovenszkói 

szereplését majdnem lehetetlenné fogja tenni”.413 Végül augusztusban a VKM engedélyt adott 

a pozsonyi szlovák tanítók dalegyletének, hogy Budapesten hangversenyt tartsanak.414 A 

külpolitikai hatások, az egyes minisztériumok eltérő álláspontja, a várható következmények és 

a pozitív eredmények a csehszlovákiai magyar kisebbség kultúrájának előmozdítása végett 

egyaránt hatással voltak a magyarországi nemzetiségpolitikai döntéshozókra. A Nyilatkozat 

mellett a Szlovákiából érkező jelentések a magyarokat érintő kedvezőtlen hatásokról Gömbös 

kormányzata idején több alkalommal születtek. A magyar konzulátus jelentése Pozsonyból 

például szeptemberben arról számolt be, hogy a városi színház előterének átalakítását a 

magyar színházi évad idejére tették. Ebben a konzulátus a magyar színielőadások 

megakadályozásának előre megfontoltságát látta, annál is inkább, mivel „a magyar színészek 

pozsonyi vendégszereplését junktimba hozzák a tót zeneművészek és a tót színház 

békéscsabai szereplésének engedélyezésével.415    

A Miniszterelnöki Hivatal 1930-ban a prágai magyar nagyköveten keresztül a csehszlovák 

iskolaügyről érdeklődött, a követséget az iskolákra vonatkozó statisztikák beküldésére 

utasította.416 Pechány is szeretett volna hozzájárulni a határon túlra került magyarok 

iskolaügyének bemutatásához, ezért a Magyar Pedagógiai Társaság felkérésére írt 

tanulmányát az 1920-as évek csehszlovák közoktatásügyéről a miniszterelnöknek címezve 
                                                
411 A vers szlovák nyelvről lett magyarra fordítva a fordító feltüntetése nélkül. 
412 A Külügyminisztérium 30. 235/11. Res. 1935. számú átirata 1935. június 18-i keltezéssel. 
413 Szlovákiában és Kárpátalján ekkor 3 magyar színtársulat működött, amelyeknek tagjai főleg 
magyar állampolgárok voltak.  
414 VKM 11.413/1935.III. számú engedély.  
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elküldte a Miniszterelnöki Hivatalba. Az ismertető bő leírást ad az oktatásügyre vonatkozó 

csehszlovák jogszabályok tartalmáról. A régi Magyarország és az elcsatolt északi területek 

közoktatási rendszerének eltéréseiből indult ki. Fő gondolata, hogy az iskolaügy 

államosítására való törekvés az elcsehesítést szolgálja. Sziklay Ferencre hivatkozva 32 

magyar tannyelvű iskola megszüntetéséről számolt be 1924 és 1930 között.417 Amit még 

nehezményezett: „a cseh iskolák létesítései a Felvidékre tömegesen tóduló csehek gyermekei 

számára… olyan vidéken is, ahol azelőtt cseh szót, de még tót szót sem lehetett hallani”, 

továbbá, hogy az elűzött magyar tanerő helyére cseheket állítanak, valamint, hogy a pozsonyi 

tartományi iskolaügyi hatóságban és tanfelügyelői karban magyar szakembert nem 

alkalmaznak.418  

Nem csak lapszemléire, hanem saját munkáira is a cseh ellenesség jellemző. Ennek oka a 

politikai jellegűek mellett Pechány személyes érintettsége is lehetett. Ez derül ki egyik 

cikkéből, ahol a Mártoni deklaráció meghamisítása és a szlovákok elcsehesítése mellett arról 

is szót ejtett, hogy a csehek 1918 után családját az otthoni birtokról „bestiális erővel, csikorgó 

hidegben távozásra kényszerítették”, bár a birtokot „aprópénzért” eladhatta.419 

Egyik, 1926-ban szlovák nyelven megjelent előadáskötetének témájául Csehszlovákia 

születését választotta, ezt azzal indokolta, hogy az utódállamok közül ennek határai húzódnak 

legközelebb Magyarország fővárosához. A trianoni változások nagy veszteseként az 

anyaországtól elszakított magyarok mellett „az ezeréves hazától elszakított szlovákságot” 

emelte ki. A veszteséget azzal indokolta, hogy a szlovákok az új államban még nyolc év után 

is a nyelvükért és a nemzetiségükért küzdenek a cseh hódító politikával szemben. A korabeli 

jellemző magyar közvélekedéshez nem tett hozzá semmit azzal, hogy elsősorban a „cseh 

aknamunkát” vádolta – francia, orosz és amerikai támogatással – a régi Magyarország 

szétverésével. Érzelmi oldaláról közelítette meg a problémát: „a csehek így akarják biztosítani 

azt, amit csalással szereztek”.420 Magyarország területi egysége mellett Csehszlovákia egyes 

részei gazdasági érdekeinek éles elkülönülését és az eltérő természetföldrajzi-nemzetiségi 

adottságokat hangsúlyozta. Ezért szerinte Csehszlovákia csak ezeknek a jellemzőknek a teljes 

figyelmen kívül hagyásával születhetett meg. Ezt a véleményt Magyarországon szívesen 

                                                
417 Sziklay Ferenc az 1920-as években a szlovákiai és kárpátaljai ellenzéki pártok kultúrreferense volt. 
Az iskolabezárásokra egy 1919. április 3-án hozott törvény adott lehetőséget, amely alapján a 
háromévi átlag szerint 40 alatti tanulólétszámmal működő oktatási intézmények bezárandók. Ez a 
szabályozás hivatalosan a tanítási nyelvtől függetlenül valamennyi iskolára vonatkozott. 
418 MOL K28 ME 17. csomó 59. tétel 1930. P. 5146 
419 PECHÁNY: Odpoveď. Slovenské Noviny. 1928. január 29. 6. évfolyam, 5. szám. 
420 PECHÁNY, 1926. 2-6.  
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hangoztatták, Pechány viszont a magyarul nem olvasó közvéleményt is megszólíthatta, 

reklámozva ezzel a magyar álláspontot a szlovákok között.  

Az egyes régiók (Felföld, Erdély, de Csehország is) nemzetiségi és vallási áttekintését 

nyújtotta az egymást követő történeti korokban, közben eléggé önkényesen ugrál térben és 

időben. Helyenként történelmietlen megállapításokat tett, például amikor a szlávok 

letelepedéséről ír a Kárpát-medencében a negyedik-hatodik század folyamán, és a 

„Szlovákok” fogalmat használja. Talán csak az egyszerűség kedvéért használta így, hiszen 

nem kifejezetten tudományos igénnyel készült ez az inkább népszerűsítő füzet. Említést tett a 

morva időkről, viszont kihagyta Szent Istvánt. IV. Béla említése után a törökkori magyar 

településnevek kialakulását indokolta a magyar helyőrségek felállításával. Több oldalt 

szentelt a huszita mozgalomnak és a Ján Jiskra vezette pusztítások bemutatásának a 

Felvidéken. A történeti időkön átszaladva eljutott a nemzetiségekhez, a történeti Felső-

Magyarország soknemzetiségű jellege kapcsán kiemelte, hogy a ritkán lakott területre érkező 

vendégek-hospesek jogokat és kiváltságokat kaptak. Ezt az állapotot ismét érzelmektől nem 

mentesen hasonlította össze az új helyzettel: „A mai Szlovákia viszont túlnépesedett, és 

minden cseh jöttment az őslakosok szájából ragadja ki a falat kenyeret.” Felső-

Magyarországon, folytatja, hálásan fogadták az idegen betelepülőket; azonban 

Csehszlovákiából még az őslakosokat is azonnal kiutasítják.421 Elemezte a két államalakulat 

nemzetiségi politikáját. A legmarkánsabb különbséget abban látta, hogy míg a régi 

Magyarországon mindenki szerezhetett állampolgárságot, ha a törvényes feltételeknek 

megfelelt, addig Csehszlovákiában a csehek megfosztják házaiktól még az őslakosokat is, ha 

érdekeik úgy kívánják. A két ország gazdaságát is összevetette: amíg a Felföld 

Magyarországhoz tartozott, a magyar állam különösen odafigyelt az erdőgazdálkodásra, állítja 

Pechány, viszont a cseh kormány már nem gondoskodik a kivágott erdők újratelepítéséről. 

Természetesnek számított, „mert hiszen a Felföld Magyarország szerves része volt”, hogy a 

felföldi mezőgazdasági munkások az Alföldre jártak aratni, a szlovák kőművesek, drótosok, 

üvegesek stb. szabadon utaztak Budapestre. De „Trianon mindennek véget vetett. Ezek a 

felső-magyarországi házalók vagy otthon nyomorognak, vagy veszik a vándorbotot, hogy 

messze idegenben próbáljanak szerencsét.”422 Az észak-déli irányú vasút politikai határokkal 

való elvágását szerinte szintén a kereskedők kárára húzták meg. A kiadvány tanulsága, hogy 

együtt lép fel a szerző az új határokon túl rekedt magyarok és az oda került szlovákok vélt 

érdekei mellett. A csehek magyarokkal szembeni jogtiprására példaként az 1919-es 
                                                
421 Uo.: 28.  
422 Uo.: 30-32.   
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földreformot és az ezzel összefüggésben megvalósult csallóközi betelepítéseket említette. 

Cseh erőszakról írt, amely mindent eltapos, ami a szlovákoknak értékes, ha érdekük így 

kívánja. Például indexre teszik Hurban-Vajanský egyes műveit, szerinte azért, mert „a szlovák 

írásbeliség a magyar irodalom hatására bontakozott ki – ez pedig a cseheket bosszantja”.423 A 

közelmúltban Miroslav Kmeť foglalta össze szlovák nyelven ennek a kiadványnak a 

tartalmát. Leginkább azt a koncepciót emelte ki, amely az egységes szlovák nemzet 

tagadásával indítva jut el odáig, hogy Magyarország a szlovákoknak is a hazája, a régi időkre 

visszanyúló sorsközösség a magyarokkal pedig elválasztja a szlovákokat a csehektől és a 

többi szláv néptől. Kmeť érdekesnek nevezi Pechány történelemszemléletét, jól informáltnak 

mondja a szerzőt, de rámutat arra is, hogy tudatosan állítja a tényeket az előre kitervelt 

koncepció szolgálatába.424 A kritika kritikája lehet viszont az, hogy ami mai szemmel esetleg 

valószínűtlennek tűnik a szlovák történésznek: „A szlovákok bár nyelvükben szlávok, 

lélekben és kultúrában magyarországiak, ezért sosem értik meg a cseheket, és meg sem 

kedvelik őket”, az a múltban reális érzés is lehetett, még ha Pechány cseh-szlovák relációjú 

következtetése valóban nem feltétlenül megalapozott.425 Az „Uhri” kifejezés nem is 

feltételezett etnikai kötődést, sokkal inkább érzelmit, így tehát nem azonos a „Maďari” 

megnevezéssel.426 Mindenképp okkal vetheti fel továbbá Kmeť Pechány nem objektivitásra 

törekvő történelmi narrációjának igazolására azt a tényt, hogy a magyarországi szlovákok 

kulturális állopotainak, intézményrendszerüknek bemutatásakor bár említést tesz a három 

szlovák gimnázium megalapításáról, megszüntetésükről azonban nem. 

Előbbihez hasonló szellemben született Pechánynak a francia J. Auelnaeu munkájára írt 

válasz-könyvismertetője.427 A tanulmány a francia szerző történeti ismertetőjének – a XIII. 

századtól egészen Csehszlovákia létrejötte utáni pár évig – és érveinek tényadatokkal 

alátámasztott bírálata; a csehek történelmi szerepének kisebbítése, a korai cseh-francia 

kapcsolatok megcáfolásának a szándéka egyértelműen nyomonkövethető. Egyébként több 

hasonló munkájához képest leginkább ismétli itt önmagát, mégis olyannyira alaposra 
                                                
423 Uo.: 119. 
424„…podal zaujímavý prehľad slovenských dejín, veľmi dobré informácie mal najmä z posledného 
obdobia. Všetky údaje však cieľavedome podriadil jasnému zámeru – diskreditovať vznik aj ďalšiu 
existenciu česko-slovenského štátu.” 
KMEŤ, 2008. 179. 
425 „Slováci sú síce jazyčne Slovani, duševne ale a kultúrne sú Uhria a pre toto nikdy neporozumejú 
Čechov a ani si ich neobľúbia.” Az idézetet Pechánytól Miroslav Kmeť közli: 
KMEŤ, 2008. 180. 
426 Az ország elnevezésében szintén ez a nemzeti szempontból neutrális jelleg van jelen: „A 
szlovákban az 1918 előtti ország neve az etnikailag semleges Uhri.” 
ÁBRAHÁM, 2008. 70 
427 A hivatkozott munka: J. Auelnaeu: Historie de l’Europe Centrale. Paris, Payot, 1926. 
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sikeredett és tényszerűnek tűnt428, hogy a Miniszterelnöki Hivatal nemzetiségi osztálya dr. 

Bárdossy László miniszteri osztálytanácsos figyelmébe ajánlotta, azzal a megjegyzéssel, hogy 

„a kritika fordítása lehetőleg nagy publicitással bíró külföldi orgánumokban napvilágot 

láthasson”.429 Auelnaeu észrevételeit – például Csehszlovákia „csodálatos”, három oldalról 

hegyekkel határolt fekvéséről – nagyon ügyesen francia honfitársával ütköztette. Reclust 

említi, ki szerint a régi Magyarország a legtökéletesebb földrajzi egység.  Pechány külön 

hangsúlyozta, hogy a szlovák történelem nem cseh történelem („midőn a törökök 

Magyarország kétharmad részét megszállva tartották, éppen Szlovenszkó képviselte 

Magyarországot”, és hogy a szlovák nép nem része a cseh nemzetnek, következésképpen 

„Szlovenszkó” történelme Magyarország történelme. A szlovák népet a következőképpen 

jellemezte: „A hungarizmus gondolata a tót népet teljesen áthatotta. Ez kifejezést nyert a 

népnek magyaros szabású, s a többi szlávoktól teljesen eltérő ruhájában. A tót népdalok 

dallama a magyar népdalokra emlékeztet, ..úgy hogy ha messziről hallgatjuk a daloló népet, 

nem tudjuk megkülönböztetni, tótul énekelnek-e, vagy magyarul. Ellenben a tót népdal 

szerkezete és dallama teljesen különbözik a cseh-morva népdaltól.” A szlovák népdal is 

szerinte azt bizonyítja, hogy a szlovákok történelme a magyarok történelme volt. A szlovák 

népdal megénekli Lajos király vereségét Mohácsnál, Szigetvár ostromát, Szilágyi és Hajmási 

históriáját stb. Mindezt Szent István koronájával magyarázta Pechány, ami „varázserővel 

kapcsolta össze a magyar haza összes polgárságát”. A huszas évek cseh politikájának 

elnemzetietlenítő megnyilvánulásainak felsorolása mellett újszerű a földreform ismertetése, 

ezt a francia szerző a demokrácia szempontjából és a termelés felvirágoztatása érdekében 

nagyon hasznosnak ítélte. Pechány ezzel szemben a reform magyarellenes élét domborította 

ki: „kiforgatni vagyonából a magyar földbirtokos osztályt és csehszlovák telepeket létesíteni 

színmagyar vidékeken”. Hodža miniszternek Budějovicében tartott felolvasásából idézett: 

„Csallóköznek a mi megbízható telepeseink kezében kell lenni, s ha nem lesz elég igénylő 

otthon, telepítenünk kell idegenből visszatérő csehszlovákokat.”430  

Nagyrészt ugyanezeket a gondolatokat ismételte 1930-ban a tekintélyes Napkeletben is, 

kiemelve, hogy a felföldi szlovákok a pánszlávizmus hálójából a páncsehizmuséba estek.431 

                                                
428 Gyakran idéz szlovák, cseh és francia szerzőket – például a szlovák Hurban Józsefet, Botto Gyulát, 
Stúr Lajost, Záborszký Jónást, Hrusovszky Ferenc tanárt, a cseh Klvana József írót, Kálal Károly írót, 
dr. Tille írót és a francia földrajztudóst Reclust. A régi szokásnak megfelelően a keresztneveket 
magyar változatban közli. 
429 MOL K 28 ME 46. csomó 49. tétel. 1927. P. 87 
430 MOL K 28 ME 46. csomó 49. tétel. 1927. P. 87 
431 Pechány Adolf: A Tótkérdés. Napkelet. 1930. 8. évf. 3. szám. 311-315. 
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A La Fontaine társaság irodalmi matinét rendezett 1934. február 11-én a Magyar Tudományos 

Akadémián. Pechány a társaság felkérésére irodalomtörténeti előadást tartott a szlovák 

elbeszélő írókról. A matinén felolvasták egyik novelláját is. A beszámolóból, melyet Pechány 

a miniszterelnöknek címzett, kiderül, hogy milyen képet szeretett volna a miniszteri biztos 

festeni a kormányfő előtt a magyar-szlovák közös múltról és együttélésről. A novellában, 

„melyet tót nyelven írtam, magyarra fordítottam és amelynek címe ’A kis drótostót’ …a 

magyar és tót népnek sorsközössége és kölcsönös rokonszenve van ecsetelve.” Az előadáson 

még elhangzottak Hviezdoslav, Chalupka és Rázus szlovák költők magyarra fordított 

költeményei is. Elénekeltek végül egy olyan dalt, „amelynek dallama a tótban és magyarban 

egyenlő”. A beszámoló emléket állított az eseménnyel szemben a sajtó részéről tapasztalt 

általános érdektelenségnek is: „Igen sajnálatraméltó, hogy a budapesti napilapok ilyen 

eseményszámba menő előadásról egyáltalában tudomást nem vesznek”. A régi Magyarország 

egységének ideája az a keret, ami Pechány értékrendjét meghatározta: egy-egy hasonló 

eseményről szóló tudósítás szerinte „igen jó hatással lenne azokra a felvidéki tótokra, akik 

még mindig szeretettel gondolnak Magyarországra”.432  

A kormányszervek nem csak óvodaalapítási és könyvtáralapítási, illetve iskolakibővítési 

terveit támogatták, hanem esetenként személyes indíttatású kérelmeit is. Befolyására 

támaszkodva tett például 1925-ben egyik barátjának szívességet. A miniszterelnöknek címzett 

levelében közbenjárását kérte a kultuszminiszternél Bartha Róbert pilisszentkereszti állami 

elemi iskolai igazgató áthelyezési kérvényében. Indoklásában megbízható emberként mutatta 

be Barthát, mint akit az Országos Közoktatási Tanács tagjaként Felső-Magyarország iskoláit 

látogatva ismert meg, és aki a Trencsén megyei Lédecen „kitűnő szolgálatot tett a nemzeti 

ügynek ebben a tisztán tótajkú községben”. A Miniszterelnöki Hivatal részéről Vass József 

miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátásával megbízott m. kir. népjóléti és munkaügyi 

miniszter átiratban a kérvény elfogadását javasolta a kultuszminiszternél: „a magam részéről 

is méltányosnak talált kérelmet jóindulatú figyelmébe [ajánlom – megj. ZZ]”. Bár a kérelem 

üresedés hiányában nem volt azonnal teljesíthető, a miniszterelnök a továbbiakban kérte 

Bartha kérelmének nyilvántartását mindaddig, amíg az nem válik teljesíthetővé.433 Erre 

egyébként a VKM a 37.3888/1926 számú átiratában ígéretet is tett, miután a Miniszterelnöki 

                                                
432 MOL K28 ME 49. csomó 91. tétel 1934. E. 15210  
433 A VKM átirata a Miniszterelnöki Hivatalnak: „Bartha Róbert… tanító áthelyezés iránti kérelme 
megfelelő üresedés hiánya miatt eddig teljesíthető nem volt”. 
MOL K 28 ME 51. csomó 92. tétel 12. lap és 15. lap, 57. 579/1925. aug. 13 számú átirat 
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Hivatal jelentést kért Bartha kérelmének állásáról.434 Augusztusban pedig már a VKM 

átiratban a kérelem teljesítéséről értesítette Bethlen István miniszterelnököt.435   

Más források a Pechány család befolyásáról, a „hazafias szellem” továbbéléséről az utódok 

között és Adolf gyermekeinek társadalmi elhelyezkedéséről értesítenek. Dr. Pechány Aladár, 

Adolf fia, a kormányzói kabinetirodába beosztott királyi ítélőtábla bíró 1939. májusban a 

miniszterelnökséghez fordult, hogy apja részére szolgálati bizonyítványt kérjen. A 

bizonyítványra azért volt szükség, hogy azt Pechány unokája Papp Aurél a Ludovika 

Akadémiára beadott pályázati kérvényéhez csatolhassa. A levél hanghordozása a tehát 

szlovák származású ifjabb Pechány magyar kormányzati körökben való érvényesülésének, 

jártasságának is emléket állít.436  

A Miniszterelnöki Hivatalban a II. ügyosztály vezetője dr. Pataky Tibor államtitkár az elnöki 

osztályhoz küldött átiratában támogatta a Pechány család kérését: „Dr. Pechány Adolf 1922 

óta látja el a magyarországi szlovákajkúak magyar kormánybiztosi tisztét az ügyosztály 

legnagyobb megelégedésére. Pechány már patriarka korban van, ezért és hosszú érdemes 

közszolgálati munkásságára való tekintettel méltányos, hogy apátlan árva unokájának 

elhelyezkedését az ügyosztály a maga részéről a lehetőség szerint előmozdítsa. Ezért Pechány 

Aladár kérése teljesítendő.”437 Az elnöki osztály a kért bizonyítványt kiállította, az életrajzi 

adatok mellett Pechány irodalmi munkásságát tartotta fontosnak kiemelni. Ebben az elnökség 

Pechányt „a szlovák kérdés legalaposabb ismerőjének” nevezi.438 Kiemelte a magyar 

szabadságharc történetéről szlovák nyelven írt művét, magyar-szlovák szótárát, a 

magyarországi szlovákokról írt néprajzi könyvét és a „revíziót szolgáló” magyar és francia 

nyelven írt köteteit.439 Papp Aurél egyébként, úgy tűnik, nem végezte el az Akadémiát.440         

                                                
434 MOL K 28 ME 51. csomó 92. tétel, 3739/1926. május 18 számú rendelet 
435 „Van szerencsém nagyméltóságodat értesíteni, hogy Bartha Róbert pilisszentkereszti áll. el. népisk. 
igazgató tanítót saját kérésére és költségére a ceglédberceli állami elemi népiskolához áthelyeztem és 
az iskola igazgatásával is megbíztam.” 
MOL K 28 ME 51. csomó 92. tétel VKM 58. 618/1926. aug. 2 számú átirat 
436 A levél szövege: „Kedves Barátom! Korán özvegységre jutott s más ellátás hiányában gyermekeivel 
együtt évek óta apámmal lakó húgom legidősebb fia, Papp Aurél, a Ludovika Akadémiára való 
felvételre pályázik, s a pályázati kérvény egyik mellékleteként apám szolgálati bizonyítványa lenne 
csatolandó. Minthogy a pályázat igen bonyolult ügyének előkészítését én vállaltam magamra, arra 
kérlek, engedd meg, hogy apám helyett én forduljak Hozzád… szolgálati bizonyítvány szíves 
kiállításáért.” 
MOL K28 ME 51. csomó 92. tétel 1939. L. 17169  
437 „Apátlan árva”: Pataky arra utal, hogy Adolf lányának férje meghalt. 
438 MOL K28 ME 51. csomó 92. tétel 1939. L. 17169 
439 Már a felsorolt művek ismeretében is megállapítható, hogy a megtisztelő „szlovák kérdés 
legalaposabb ismerője” cím kinek is járt. Annak, aki szlovákként a revizionizmust támogatta, vagy 
például a Hurban vezette szlovák nemzeti mozgalmat mint hazafiatlan lázadó megnyilvánulást elítélte. 
440 Neve nem szerepel az 1939-45 közötti időszakban végzettek névsorában. 
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Történelemszemléletét a két világháború között kiadványaiból is megismerhetjük. Nem 

feltétlenül tudományos jelleggel írt munkákról van szó, inkább a nagyközönségnek szánhatta 

azokat ismeretterjesztő céllal. Véleményét cseh és szlovák politikusoktól vett idézetekkel – de 

pontos hivatkozás nélkül – igyekszik alátámasztani. Ezekben általában a Magyarország északi 

részének Csehszlovákiához csatolása után született azon véleményekkel szemben száll síkra, 

amelyeknek szerzői a fordulat előtti és utáni időszak között párhuzamot vonva a mérleg 

nyelvét az 1918 utáni időszak javára billentették. Ennek okát abban látta, hogy ezeknek az 

álláspontoknak a támogatói maguk is felelősek a kialakult helyzetért, és nem akarják vagy 

nem merik beismerni, hogy hibát követtek el, esetleg mert – a közérdekkel szemben – 

megtalálták a maguk számítását. A külföldi közvélemény félrevezetése és önmaguk igazolása 

a lehetséges okokat szerinte tovább gyarapítja. A szlovákság befolyásolása további nem 

elhanyagolható motívuma az 1918 utáni időszak támogatóinak, akik feledtetni szeretnék a 

szlovákokkal a néhai „jobb időket”, akik az új csehszlovák mentalitással nem tudnak 

azonosulni sem.441 A Csehszlovák Nemzeti Tanács által megalakított Slovenská Ligát azzal 

vádolta, hogy egyedüli célja a történelmi múlt elferdítése volt és a szlovákok között 

ellenszenvet szítani a közös történelmi múlt ellen. A feltételezett történeti ferdítések ellenében 

Pechány kiadványával arra vállalkozott, hogy felvázolja a szlovák kérdés történelmi fejlődését 

és hogy bemutassa azokat az okokat, amelyek ennek a problémának a megoldását gátolták – 

tette ezt a magyar történeti narratívának megfelelően. A szerző kitért a kárpát-medencei eredet 

és őslakosság kérdés megvilágítása elől, megfelelő történeti források hiányában – Masarykot 

idézve – „misztikusnak” nevezve a korszakot. A történeti tények kategóriájába elsőként azt 

sorolta be, hogy Magyarország megalakulása óta a Felföld az ott lakó népekkel együtt az 

ország szerves részét képezte. Dr. Krofta Kamil, a pozsonyi egyetem tanára, Beneš 

külügyminiszter helyettese ezt igazolta egy Pechány által kiragadott idézetben: „Szlovenszkó 

a magyar állam keretében nem alkotott külön területet politikai tekintetben és külön 

közigazgatása sem volt… A szlovák nemzetnek mindaz hiányzott, amiben egy nemzet élete a 

történelem keretében megnyilatkozik.”442   

Jozef Hurbant 1846-ból idézve élesen megkülönböztette a cseheket a szlovákoktól: „Ha 

mérlegeljük a két törzs jellemző tulajdonságait, azt látjuk, hogy a cseh és a tót otthon, a cseh 

és a tót egyház, a művészet, a tudomány, a szociális és politikai élet kifejlődése a cseheknél és 

                                                                                                                                                   
Erről: RADA, 2001. 329-390. 
441 Pechány saját véleményének hangoztatása közben „tót népről” ír, konkrétabban nem jelöli meg, 
mely társadalmi rétegre gondol. 
PECHÁNY, 1933. 3.  
442 PECHÁNY, 1933. 3-4. 
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a tótoknál teljesen különbözik.”443 A csehszlovakizmus létét Skultéty Józsefet idézve tagadta: 

„csehszlovák kulturális és nemzeti egységről komolyan beszélni nem lehet”. Ugyanezért 

idézte Ludevít Kuba cseh zeneszerzőt, aki a cseh és szlovák népzenét összehasonlítva azt 

állapította meg, hogy „ha a tót és a cseh népdalt összehasonlítják, majdnem semmi közös 

vonást nem találunk köztük. Mintha egészen idegen népekkel volna dolgunk.” A rendszeresen 

hivatkozott egységes magyar politikai nemzethez itt annyit tett hozzá, hogy annak történeti 

kialakulását elevenítette fel, alapvetőleg a rendi alkotmányra hivatkozva és a Szent Koronára, 

melynek minden magyar nemes a tagja. Magyar nemes pedig lehetett mindenki, aki azt 

kiérdemelte. A nyelvkülönbség ebben nem játszott különös szerepet. A köznép bár csak 

magyarul beszélt, de a nemesi családi levéltárakban a latinul írt levelek mellett szlovákul írtak 

is fennmaradtak. Vagyis, szögezi le, a nyelvkérdés nem zavarta azt az összhangot, amely a 

magyar szellemtől áthatott felvidéki társadalomban uralkodott.444 A Palackynak válaszoló 

Hurbant idézte a nemzeti egyenjogúság bizonyítására: „Magyarországon egy nemzetnek, mint 

nemzetnek nincsenek külön jogai vagy előjogai; a magyar alkotmány szerint csak egy 

politikai nemzet létezik. A tót nemzetnek is vannak mágnásai, püspökei, nemesei, akik őt a 

nemzetgyűlésen képviselik.”445 Természetesen megemlítette az 1848-as áprilisi törvények 

folytán az anyanyelvüktől függetlenül a jogegyenlőség állapotába került jobbágyokat. Az 

állások, közhivatalok betöltésénél a szorgalom és a tehetség volt a döntő, ezzel is magyarázta, 

hogy az államfordulat után jelentős számban fordultak elő felföldi származásúak az egyes 

hivatalokban.  

A Felföldön a magyar volt általában az uralkodó szellem, szögezte le. A vármegyegyűlésekre 

és a közéleti tevékenységekre gondolhatott itt elsősorban. Szerinte igaz volt ez akkor is, 

amikor ellentétes politikai nézetek a Felföldet is megosztották. Ezt az egyetértést és 

összhangot még Bernolák mozgalma sem zavarta meg a XIX. század elején. Pražák Albert 

pozsonyi egyetemi tanárra hivatkozva a magyar szellem dominanciájára példaként hozta fel a 

szlovák irodalmat is, amely Pražák szerint a magyar hatása alatt fejlődött. Bujnák Pálra azért 

hivatkozik, mert a szlovák költő, Országh Hviezdoslav, munkáiban Arany János hatását 

hangsúlyozta.  

A pánszlávizmusról szintén rövid áttekintés adott, kiemelve az orosz birodalmi törekvéseket 

mint e mozgalom mozgatórugóját. A pánszlávizmustól való félelmet a két világháború között 

                                                
443 A csehszlovakizmus tagadásával Pechány jól beleilleszkedik abba a történelemszemléletbe, amit 
kevesebb mint fél emberöltővel őelőtte például Czambel Samu vagy Steier Lajos képviselt. Lásd: 
STEIER, 1912; CZAMBEL, 1902. 
444 A magyar szellem szinonimájaként Pechány a hungarizmus szót használja.  
445 PECHÁNY, 1933. 4-5.  
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az 1935-ös csehszlovák-szovjet katonai egyezmény táplálhatta sikerrel. A harmincas években 

is tartottak erről előadásokat a Magyar Külügyi Társaság szervezésében.446 A napóleoni 

háborúktól datálható orosz-csodálat a szlovák értelmiség gondolkodására jelentős befolyással 

volt, akik szerinte egyre jobban elteltek a szlávok jövőbeli nagy hivatásával és általában a 

szlávok nagyságával.447 Ezzel egyidőben merült volna fel a nagyszláv tervek 

megakadályozásának gondolata a Monarchia, illetve a magyarok által. A monarchiának 

nemzetiségi és föderációs alapon való felosztását az után kezdték véleménye szerint egyes 

szláv politikusok hirdetni, hogy az oroszbarát irányzat a monarchia szláv népeinél nem kapott 

kellő támogatást. Daxner M. István tiszolci lakos 1868-ban a szlovákokról az orosz 

közoktatásügyi minisztérium lapjában írt cikkére hivatkozott. Leírta, miként lett a szlovák 

nemzeti mozgalom egyik központja, Túrócszentmárton, véleménye szerint az oroszbarát 

szlovák politika központja. Alexander Hilferding „oroszbarát pánszlávot” idézte Pechány, aki 

„a tótoktól minden jó hatást vár a szlávság számára, mert a tótság földjének földrajzi 

fekvésénél fogva többé-kevésbé összefüggésben van valamennyi szláv törzzsel.”448 Azonban 

a túrócszentmártoni szlovák körök nem tudták elgondolásukat a szlovákok széles rétegei 

számára vonzóvá tenni. Ennek okát Pechány Stefanek Antal egykori csehszlovák 

külügyminisztert idézve a következőkben látta „a régi államjogi tradíciók, a hungarizmus 

ideológiája, amely alapjában konzervatív volt, akadályozták a mártoni vezetőköröket s a 

Národnie Noviny szerkesztőit abban, hogy olyan demokratikus álláspontra helyezkedjenek, 

amely gyakorlatban lehetővé tette volna, hogy a nép szélesebb köreibe sikerrel 

behatolhassanak.” Továbbá, hogy az erőltetett oroszbarát pánszlávizmus éket vert a nép és az 

őket megnyerni akaró politikusok közé. Pechány ebből azt a következtetést vonta le, hogy „a 

ruszofil ideológia a tót népnek ugyanúgy idegen volt, mint amilyen idegen ma a csehszlovák 

ideológia.”449 Ezzel magyarázta azt is, hogy a túrócszentmártoni szlovák párt a 

képviselőválasztásokon nem tudott eredményeket felmutatni. Külön kiemelte, hogy ez a párt, 

amely 1918. október 30-án a túrócszentmártoni összejövetelt szervezte, majd az ott 

keletkezett deklarációt szövegezte, az államfordulat után sem a községi, sem a parlamenti 

                                                
446 1936-ban például Rátz Kálmán nyugalmazott őrnagy, országgyűlési képviselő, vagy dr. vitéz 
Ruttkay László királyi törvényszéki bíró tartott eben a témában előadásokat. 
MOL K28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1936. E. 
15652 
447 A ruszofil Palacky, Safáryk, majd Kollár munkáira hivatkozik, kiemelve utóbbi Slávy dcéra 
(Szlávia leánya) című szonettkoszorúját, amely szerinte komolyan motiválta a Nagyszláviáról 
ábrándozó nemzetiségi törekvéseket. 
448 Alexander Hilferding 19. századi orosz néprajzkutató volt.  
PECHÁNY, 1933. 6.  
449 Uo.: 7.  
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választásokon nem jutott mandátumhoz. A magyar politika sikereként könyvelte el viszont 

azt, hogy a kiegyezést követően olyanok is bekerültek a magyar országgyűlésbe, akikről mint 

„megbízható, jó szlovákokról” beszéltek.450 Szlovákként, de nem a szlovák nemzeti párt 

jelöltjeként juthatott mandátumhoz a szlovák Matica alelnöke, Paulinyi Tóth Vilmos is. A 

szlovák nemzeti érdekérvényesítés gyengesége kapcsán Markovics egykori csehszlovák 

külügyminisztert idézve egyetértett vele abban, hogy: „A szlovák ügy munkásainak száma 

olyan kicsi, és tetterejük és szervezőképességük olyan tökéletlen volt, hogy csak kevés tót 

kerületre tudtak hatást gyakorolni és ott sem voltak képesek a nép legszélesebb rétegeibe 

behatolni.” Ezt még kibővítette Bazovsky véleményével: „Az egész kérdés súlypontja az volt 

és ma is az, hogy a nép gazdasági, szociális és nemzetiségi politikai reformokat várt, míg a 

szlovák intelligencia ködös pánszláv jelszavakat kínált neki, vagy pedig teljes elcsehesítését 

helyezte kilátásba.”451 Ezért, a túrócszentmártoniak mintha „észbe kaptak volna”, változtatták 

volna meg Pechány szerint programjukat, amelynek első pontja 1901-től már úgy szólt, hogy 

„Valljuk magyar hazánk egységét, oszthatatlanságát és függetlenségét!”452 

Ezután a „csehek szerepét” kívánta tisztázni Pechány. Időben az 1620-as fehérhegyi csatával 

indított. Miután fegyverrel nem sikerült kivívniuk állami függetlenségüket, folytatták a harcot 

politikai téren. A bécsi udvarral való küzdelmeik közepette ébredtek szerinte arra a 

gondolatra, hogy növeljék a cseh nemzet számát a felföldi szlovákságnak Csehországhoz való 

csatolásával, hogy nekik így – a cseheknek – nagyobb súlyuk legyen. „Kezdetben a tótok 

csehesítésével próbálkoztak” – mondja Pechány. De ez a terv az önálló szlovák irodalmi 

nyelv megalkotásával meghiúsult. „Azután próbálkoztak társadalmi és kulturális téren. Ennek 

azonban a tótok hungarizmusa és a csehek elleni ellenszenve állottak útjában.” Ezen felül „a 

cseh politikusok a tótok lakta Felvidéket olyan területnek tekintették, ’ahonnan a cseh méhek 

állandóan mézet hordhattak a cseh kaptárba’”.453 Elsősorban Masaryk politikai törekvéseit 

társította ezzel, aki mint prágai egyetemi tanár a maga köré szervezett szlovák egyetemi 

hallgatókat nyerte meg céljainak. Majd ezek a fiatalok, a szlovák „Omladina” lesznek azok, 

akik szembehelyezkednek a túrócszentmártoni mozgalommal. Masaryktól felbújtatott 

erőszakos fellépésüket Pechány 1897-re datálta, amikor szlovák egyetemi hallgatók nagy 

számban gyűltek össze Túrócszentmártonban az évente megrendezésre kerülő szlovák 

                                                
450 Pechány Matuska Pétert és Uhljarik Jánost említi, megjegyezve, hogy ők sem a nemzeti párt, 
hanem a Deák-párt programjával kerültek be. 
451 dr. Ľudovít Bazovský (1872-1958)  ügyvéd, a Matica slovenská egykori elnöke. 
452 PECHÁNY, 1933. 8.  
453 ’ahonnan a cseh méhek állandóan mézet hordhattak a cseh kaptárba’ – Pechány idéz hivatkozás 
megadása nélkül. 
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nemzeti ünnepségekre. A diákok az összejövetelen kirívóan viselkedtek és lekicsinylően 

nyilvánultak meg a nemzeti mozgalom addigi eredményeiről. Kinyilvánították, hogy ők 

szeretnék átvenni a nemzeti politika irányítását. Ettől az eseménytől eredezteti Pechány az ifjú 

szlovákok politikai programjának teret adó Hlas című folyóirat indítását Blaho Pál 

szerkesztésével. A mártoniak és a hlaszisták közti küzdelem egyik szimbolikus 

megnyilvánulásának tartotta, amikor Masaryk egy cseh lapban lekicsinylően írt Svetozár 

Hurban Vajanský egyik elismert regényéről, a Kotlínról. Pechány válogatásaiból, amelyekkel 

a csehekkel szembeni ellenszenvet szerette volna vélhetően erősíteni, kidomborítva felemás 

hozzáállásukat a szlovákokkal szemben, említést érdemel még a Meakulpinski álnév alatt 

Kálal Károly cseh tanítónak „Co hati Slovaki” című röpirata, mely kigúnyolja a szlovák 

vezetőket.454 Némi szolidaritással írt Pechány a túrócszentmártoniakról, akik mindent 

megtettek azért, hogy vezető státusukat megtartsák és „a fiatal törtetőket visszaszorítsák”. 

Amiért ez végső soron nem sikerült, annak okát a háború kitörésében látta, meg abban, hogy 

Masaryknak és Benešnek sok alkalma volt külföldön a cseh törekvéseknek érvényt szerezni, 

hogy végül a „monarchia ellen megkezdett aknamunkát sikerrel folytassák és befejezzék”.455 

Az eredményes propaganda mellett azt az esetet említette 1915-ből, amikor Londonban a 

Husz János emlékére szervezett ünnepségen Scotus Viator idézte Fodojev orosz tiszt 

mondását: „Csehország nélkül minden szláv ügy elveszett, mert Csehország minden szlávok 

feje és elővédje”.456 

Milyen akadályokba ütközött Pechány szerint a Felföldnek elszakítása Magyarországtól? IV. 

Károly esküjén túlmenően, amely a királyt az ország egységének megőrzésére kötelezte, 

felhozta azt is, hogy a külföld semmit sem tudott a csehszlovák nemzetről, minthogy 

„csehszlovák nemzet tulajdonképpen sohasem létezett, azt csak Masarykék találták ki”.457  

                                                
454 Karel Kálal (1860-1930) cseh tanító, író, Björnstjerne Björnson (1832-1910) Nobel-díjas norvég 
íróval levelezett, aki az ő írásai alapján is írta cikkeit Magyarországról. A túrócszentmártoniak körében 
nagy vihart kavart iromány így jellemzi például a szlovák irodalmat: „A tót irodalom, sajnos, nem 
kimeríthetetlen. Az olvasó nem sokat válogathat. Akik csak a tót könyvpiacra vannak utalva, azok 
szellemileg nyomorognak, éhen halnak. Kevés a középosztály és köznép részére kiadott jó könyv. …A 
könyvesboltokban oly kevés az üzletember, az iparos, a kézműves, a paraszt és a munkás kezébe való 
könyv, hogy az alig elég 1-2 évre a szorgalmasabb olvasónak.” 
CZAMBEL, 1902. 44-45.  
455 PECHÁNY, 1933. 9.  
456 Scotus Viator, azaz Robert William Seton-Watson (1879-1951) angol újságíró és történész. 
457 Csehszlovák újságok korabeli számaiban is olvashatunk a csehszlovák nemzetet kétségbevonó 
cikkeket. A Rákóczi Szövetség lapszemléjében közli például a Čas 1923. január 21-i cikkét A cseh 
intelligencia elfordulása a szeparatizmustól? címmel vagy a Slovák 1923. január 25-i cikkét Hlinka 
András: Scotus Viator címmel. Utóbbiban Hlinka a következőt hozta fel ellenérvként a csehszlovák 
nemzet létezésével kapcsolatban: ha létezne ilyen nemzet, akkor „azt is mondhatnánk, hogy 
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Benešnek tulajdonította, hogy a „csehszlovák” név megismertetése végett heti 

rendszerességgel közöltetett e kifejezéssel összefüggő híreket angol és francia lapokban. 

További akadálynak azt hozta fel, hogy a külföld a monarchiát olyan gazdasági egységnek 

tartotta, amelynek szétdarabolása újabb veszélyforrás lehet. Ezzel kapcsolatban Benešt idézte: 

„…a békekonferencián felmerültek olyan nézetek, hogy Közép-Európa mai helyzete csak 

ideiglenes, talán vissza kell térnünk a volt monarchiából keletkezett államoknak bizonyos új 

konföderációjához, ami bizonyos tekintetben megfelelne a régi monarchiának”.  

A Szent Istváni magyar állam területi és gazdasági integritásának ellenérveként a cseh politika 

szerinte főként azzal érvelt, hogy a cseh állam és Szlovákia egzisztenciája a legszorosabb 

együttműködést igénylik, és hogy sem Szlovákia, sem pedig a cseh tartományok ezért 

egymástól elszakítva fönn nem maradhatnak.  A békekonferencián a történeti kapcsolatok 

hiányának felmerülését Csehország és Szlovákia között Benešt idézve a következőképpen 

sikerült áthidalni: „Nagy diplomáciai nehézséget okozott, hogy Szlovenszkót is 

Csehországhoz csatolják, mert ehhez minden történelmi alap hiányzott. Ezért a történelemben 

vissza kellett mennünk egész Szvatopluk koráig, erről pedig a nagyhatalmak nem voltak 

tájékoztatva.”458 Az 1918-as Pittsburghi Egyezményről, amely teljes autonómiát biztosított a 

szlovákoknak az új államon belül, szintén a cseheket elmarasztalva írt. Szerinte Masaryknak 

sietős volt a szerződés megkötése, mert – Masarykot idézi – „az amerikai körök még nem 

barátkoztak meg a monarchia szétdarabolásának gondolatával, és Károly király a béke 

megkötését sürgette; de a felvidéki tótok autonomista törekvései is veszélyeztették a cseh 

célokat.” Mert, teszi hozzá Pechány, a túrócszentmártoni szlovák politikai erők körében 

megvolt a szándék, hogy a szlovák kérdést a magyar féllel egyeztetve rendezzék, ezért készült 

küldöttség Tisza István miniszterelnökhöz 1917 nyarán Pestre. Szerinte ez a kezdeményezés a 

csehbarát hlaszisták miatt elbukott, helyette Dula Mátét, a Szlovák Nemzeti Párt elnökét 

gyűlés összehívásáról győzték meg Túrócszentmártonban, hogy a cseh-tót ellentétek 

kisimításáról tárgyaljanak. A Slovák című lapra hivatkozva Pechány 60-70 emberről ír, akik 

„egymást nem ismerték, s az összejövetel tulajdonképpeni céljáról sem voltak tájékoztatva, 

nem volt tudomásuk a Pittsburghi Szerződésről. …Ezek aztán határoztak a tót nép nevében, s 

aláírták a deklarációt…” Mármint azt, amelyben Észak-Magyarországnak Csehországhoz 

csatolását elhatározták.459 Ezt felhasználva Masaryk hivatkozhatott Párizsban a felföldi 

                                                                                                                                                   
ruszinszlovákok, poliakszlovákok vagyunk, mert ezek is egy államot alkotnak velünk, …a Cseh 
Tudományos Akadémia elvetette a cseh-szlovák felfogást”. 
MOL K 28 ME 46. csomó 89. tétel 1923. P. 12 (60) 
458 PECHÁNY, 1933. 10. 
459 A Mártoni deklaráció aláírásával Szlovákia 1918. október 30-án csatlakozott Csehországhoz.  



 175

szlovákok önrendelkezési jog alapján hozott határozatára. A magyar féllel való megegyezést 

szerinte az is ellehetetlenítette, hogy a kiegyezésre törekvő Dula Mátét a csehofil Hodža 

Milán „ellenőrizte, s mihelyt észrevette, hogy a tanácskozó felek esetleg meg is egyezhetnek, 

Hodža Dulát azonnal Prágába hívta, ahol addig tartották, míg Šrobár és társa a 

túrócszentmártoni gyűlést elő nem készítették.”460 Ezért úgy ítélete meg, hogy a 

Túrócszentmártoni deklaráció mindössze „a cseh szolgálatban álló hlaszisták műve”. Az ezt 

követő nagy kiábrándulásokról írt a szlovákok részéről a cseh dominancia miatt. Hlinka lapját 

a Slovákot idézte: „Nyilvánvaló, hogy a hlaszisták, eme gonosz szellemek, előre kidolgozott 

terve szerint készültek a tót nemzet és a tót nyelv megrontására. Meglepték a tótokat, nem 

engedvén nekik időt, hogy feleszméljenek, hogy szervezkedjenek, előkészületlenül állították 

őket a tények elé. Ők a tót nemzet sírásói.”461 

A szlovák kérdés mindent egybevetve Pechánynál nem elsősorban nyelvkérdés, hanem idegen 

hatás és idegen politikai érdek befolyása alatt keletkezett mozgalom. Megkockáztatta önmaga 

kritikáját is, amikor mintegy a másik oldalról tette fel önmagának a kérdést a bezárt szlovák 

tannyelvű gimnáziumok és a Matica kapcsán. Elismerte egyrészt, hogy ez „fájdalmas 

operáció” volt, hiszen – kérdezi –, ha a német, román stb. nemzetiségnek lehettek 

középiskolái, miért éppen a szlovákoknak nem lehetett? Mivel, mint írja, ezt hozzák fel a 

szlovákok bizonyítékul a magyar elnyomásra, szükségesnek tartotta e kérdés 

„megvilágítását”. Már a saját korában sem állított újat azzal, hogy a Matica bezárását 

úgymond „célt tévesztett működése” okozta. A három középiskola közül a nagyrőcei és a 

túrócszentmártoni bezárásának a felelősségét áthárította a Tiszamelléki és a Dunáninneni 

evangélikus egyházkerületre, melyek mint autonóm felügyeleti szerv határozták el az 

intézetek bezárását. Ezzel Pechány a két evangélikus gimnázium bezárásának okát 

gyakorlatilag megválaszolatlanul hagyta. Znióváralja kapcsán azzal érvelt, hogy bár a 

kultuszkormány saját irányítása alá akarta venni az intézményt a szlovák tannyelv 

meghagyása mellett, az iskolának mégis olyan követelései voltak, melyeket a minisztérium 

„nem volt hajlandó elfogadni”. A magyar kormány felelősségét szerette volna cáfolni. Abból 

indult ki, hogy mivel a magyar állam éveken át békén hagyta a szlovák középiskolákat, 

engedélyezte, hogy országszerte gyűjtést rendezzenek a fenntartásukra stb., ezért szerinte nem 
                                                
460 Vavro Šrobár (1867-1950), a cseh-szlovák testvériség híve, Csehszlovákia első szlovák minisztere. 
461 Ez az, ahol nagyon látszik elfogultsága.  
PECHÁNY, 1933. 11.  
Meg kell jegyezni, hogy Pechány a források kiválogatásával egyoldalú képet mutat be olvasóinak, 
például a csehszlovák állam megítélése kapcsán a szlovákok körében. Ha forrásait mondjuk a 
Slovenská Politika cikkeiből válogatta volna össze, akkor az általa sugallt képnek éppen az ellenkezője 
jött volna ki, ebben az esetben az, hogy a Hlinka-pártiak a „tót nemzet sírásói”.  
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feltételezhető, hogy „a magyar kormánykörök animozitással viseltettek volna e tót 

kultúrintézetekkel szemben s az e téren felmerült kérdéseket vonakodtak volna jóakaratúlag 

megoldani.”462 Azt állította, hogy éppen a „felszabadulás” után kell a szlovákoknak 

anyanyelvüket és nemzeti egyéniségüket félteniük. A pánszlávizmus rémét felváltotta nála a 

páncsehizmusé, és óva intette a szlovákokat, hogy az el ne nyelje őket hasonlóképpen, mint 

ahogy az a morvákkal már korábban megtörtént. 

Másutt is kifejtette, hogy „tót kérdés” – és általában nemzetiségi kérdés – a rendi alkotmány 

idején nem volt Magyarországon. Romantizáló történelemszemlélete szerint minden nemes 

anyanyelvétől függetlenül és a magyar szent korona tagjaként „tudta és teljesítette is az 

egységes haza iránti kötelességét”.463 A nemzetiségek szerinti megkülönböztetést akkortól 

datálta, amikor a latin helyett a magyar lett a hivatalos nyelv.  Ekkor lépett szerinte az 

előtérbe a szlovák nyelvkérdés, ami „az orosz pánszlávizmus hatása alatt” vált politikai 

kérdéssé. A szlovák nyelv irodalmi fejlesztését nemhogy nem gátolták, hanem magyar nemesi 

anyagi támogatás is segítette. Bernolák szótárát említette példaként, amelynek megírását 

„felvidéki magyar nemes urak áldozatkészsége tette lehetővé”. Majd Bél Mátyást, aki 

Doleschal szlovák nyelvtanához írt latin nyelvű előszavában a Thurzó, Illésházy, Zay, Révay, 

Justh, Ottlik családokat említi, mint akik az északi szláv nyelvjárásokat szívesen beszélték és 

nem egyszer írásban is használták. 

A pánszlávizmus átfogó történeti bemutatására az államfordulat után ismét visszatért. 

Korábbi, 1918 előtti hasonló tartalmú tanulmányaihoz képest mostanra a pánszlávizmus 

fogalmat összekapcsolta a cseh külpolitikával. A cseh külpolitika bemutatásához ugyanis a 

pánszlávnak nevezett mozgalom elemzésén keresztül jutott el. Mint korábbi írásaiban, ekkor 

is I. Sándornak Csicsakov tábornokhoz 1812. április 19-én intézett felhívásától számította a 

mozgalom kezdetét. A cseheknek a szlovákokra találását úgy magyarázta, hogy nagy és 

merész terveket csak egy lélekszámra is nagy nemzet ambicionálhat, ezért lehetett a cseh 

törekvések céljává a szomszédos szláv népeket bevonni a cseh érdekszférába. A csehek 

tolakodását látta megnyilvánulni ebben Pechány, ez ellen szerinte a nyelvüket és nemzeti 

egységüket féltő szlovákok mindenáron védekeztek. Nem határozta meg viszont, hogy 

mikortól tartja a szlovákokat egységes nemzetnek. A csehek és a szlovákok közötti 

ellenszenvről írt, azonban a csehek tolakodásán kívül nem nevezett meg konkrét okokat. Csak 

Bernolákot említette, akinek törekvése az önálló szlovák irodalmi nyelv megalkotására 

kiélezte volna az ellentéteket a két nép között. 
                                                
462 PECHÁNY, 1933. 12. 
463 PECHÁNY, 1928a. 3.  
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Az 1918 utáni csehszlovák belviszonyok bemutatásával szintén próbálkozott. A cseh 

impérium túlsúlyát bizonygatta a szlovákokkal szemben. A közoktatásban például, mint írja, a 

cseh dominancia szolgálatába állították az iskolákat. Az általános iskolákban bár még vegyes 

a tanítás, cseh és szlovák tanítók együtt dolgoznak. A középiskolák azonban teljesen a 

cseheké, és bár a szlovák nyelv és irodalom tanítása kötelező ugyan, de sok helyen cseh 

tanárok végzik a tanítást. Így aztán, állítja, megtörténik, hogy a szlovák tanulók szlovák 

nyelvből megbuknak, a cseh tanulók viszont nem. A pozsonyi egyetemen is csehek tanítanak, 

s „csak úgy mutatványul van egy-két tót professzor a bölcsészet és a jogi karon, különben az 

egyetem teljesen cseh”.464 Hlinka lapjából, a Slovákból idézve (1921-ből) támasztja alá 

kijelentéseit: „A tót nyelv, úgy mondják, egyenrangú a csehhel. Elhallgatják azonban, hogy 

Slovenskón minden cseh nyelven megy. Azt mondják, van tót egyetemünk …cseh tanárokkal. 

Vannak tót iskoláink …arról azonban hallgatnak, hogy az oktatás nyelve nem tót. Van tót 

színházunk …ahol nagyritkán tótul is játszanak.”465  

A Csehszlovákiában használt tankönyveket is bírálta Pechány. Nem volt a számára közömbös, 

hogy Észak-Magyarország elszakítása után egy új ország fennhatósága alá került egykori 

magyar állampolgárok és különösen az új nemzedékek hogyan fognak gondolkodni „arról az 

országról, amely őseiknek évszázadokon édes hazája volt”. Visszatér, amit már 

disszertációjának bevezetőjében megfogalmazott, miszerint az elme objektív megnyilvánulása 

az igazság. Ezt az igazságot kereste a történelem oktatásának szándékában:  „A nevelésnek 

kardinális elve az igazság. …A szellemi táplálék nyújtásánál meg kell őrizni a legszigorúbb 

tárgyilagosságot.”466 A történelmi, földrajz és olvasókönyveket külön taglalta és a 

csehszlovák történetírás nehézségei mellett magyarellenes éleit követte figyelemmel. A 

„csehszlovák történelem gyártóiról” írt, mert hiszen „csehszlovák nemzet sohasem létezett”, 

tehát csehszlovák történelem sincs, állapította meg.467  Szerinte nem csak cseh, „de szorosan 

vett tót történelem sincsen”, mivel a Felföld Magyarország szerves része volt, múltja ezért a 

magyar történelem. A tankönyvekben azért is szorgalmazzák mégis a csehszlovák gondolatot, 

hogy statisztikai adatokkal a soknemzetiségű államban a csehszlovákok legalább abszolút 

többségét mutathassák ki. Felsorolását Szvatopluk korának bemutatásával kezdte. A 

tankönyvekben szereplő képet (Nagy-Morva Birodalom, benne Cirill és Metód 

hagyományával, Szvatopluk hódításai a morva területeken kívül még a Dunántúlon is), 

melynek célja, hogy ennek az államalakulatnak nagyságát és hatalmát rajzolják a fiatalok 
                                                
464 PECHÁNY, 1922. 37.  
465 PECHÁNY, 1928a. 31. 
466 PECHÁNY, 1929a. 3.  
467 Uo.: 4-5. o. 
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lelkébe, Pechány „helyesbíti”: a Nagy-Morva Birodalomról igen kevés megbízható adat áll 

rendelkezésre. Hiányoznak a történelmi emlékek: „még egy kis ércpénzecskét sem találtak”. 

Annyi szépet olvasni a morvákról a tankönyvekben mégis, de hát hol volt ennek a 

birodalomnak a központja, kérdezheti a tanuló – írja Pechány. Erre azonban egyértelmű 

választ az olvasó hiába keres, tette hozzá. Ő ezzel szemben bizonyított tényként azt állította, 

hogy a Felföld északi része a magyarok bejövetelekor is őserdő volt, s az a nem sok ember a 

folyók mentén nem alkothatott államalkotó törzset. Cirill és Metód hagyományával 

kapcsolatban: bolgár származásukat hangoztatta, és hogy sem írásukat (kyrilika), sem 

glagolita nyelvüket ma sem a csehek, sem a szlovákok nem értik. Két illusztrációt is közölt. 

Az egyik a szlovák irodalmi füzet fedőlapja, amely a magyar honvédek és szlovák parasztok 

harcát ábrázolja. A következő kommentárt fűzte hozzá Pechány: „Történelmi hamisítással így 

akarják a csehek a faji gyűlöletet már az iskolás gyermekbe beleoltani.”468 A másik kép a 

középiskola 3. osztálya számára készült történelemkönyvben szerepelt „Kossuth 

szabadságfája Szlovenszkón” aláírással. A katonák egy fa előtt mennek el, amiről három 

felakasztott ember lóg. Pechány „a történelmet meghamisító izgató képnek” nevezte az 

illusztrációt, mert Kossuthot akarta meggyűlöltetni a szlovák néppel, akinek viszont – emeli 

ki Pechány – a jobbágyfelszabadítást köszönhetik például.469 A csehszlovák oktatásügyi 

minisztérium által volt engedélyezve az az énekes füzet is, amelyben olyan versszakok 

szerepeltek, mint például: „Aki a tótot szereti, áldja meg az Isten, …aki a magyart megszereti, 

üsse meg a mennykő”.470 

A szlovák intelligencia helyzetét is méltatta, úgy látta, hogy nem tudnak érvényesülni. Az 

iskolából kikerültek beadványait a hivatalnoki állásokért a munkahelyeken azzal vetik el, 

hogy nem teljesíthető. A hivatalnoki állások legnagyobb részt csehekkel vannak betöltve, a 

hivatalok vezetői pedig szinte mindenütt csehek. Akik viszont régen dolgoznak állásukban, 

azokat felmentik vagy nyugdíjazzák. Ez abból következne, hogy „a csehek azért szállták meg 

a Felvidéket, hogy ők maguk legyenek ott az urak”.  Hasonló célokat szolgált a földreform, 

állítja: „ők maguk akarnak a Felvidéken berendezkedni”. „Aki nekik alkalmatlan, azt 

módjukban áll mindenéből kiforgatni. Így aztán a cseh telepesek száma egyre szaporodik, míg 

az őslakosság, a sok zaklatást megunván, új otthont keres magának.”  A régi vármegyéket 

eltörlő közigazgatási reformot szintén a cseh hatalmi törekvések szolgálatába állította. A cseh 

hatalmi túlkapásokra, a szlovákok háttérbe szorítására a szlovák nemzeti mozgalom 

                                                
468 PECHÁNY, 1929a. 15.  
469 Uo.: 22.  
470 Uo.: 23. 



 179

vezetőjének, Hlinka Andrásnak példáját említette.471 Hlinka még 1918-ban a Magyarországtól 

való elszakadást óhajtotta, majd „sok keserű csalódás után” a szlovák ellenállás élére állt a 

cseh dominancia ellen. Mivel a prágai nemzetgyűlésben elmondott beszédeit alapvető 

változások nem követték, Párizsban próbálkozott. Miután nem fogadták, és visszatért 

Rózsahegyre, bebörtönözték.472 Cseh lapok beszámolóit idézve pontos hivatkozás nélkül arról 

tudósított, hogy a szlovákok között tovább él a Magyarország iránti szimpátia és a revízió 

gondolata: Szlovákiában „dacára minden erőszaknak, a visszacsatolás reménye sem aludt 

el”.473  

A cseh külpolitikai fő ambícióit így summázta: „Magyarországnak ártani, Magyarországot 

ártalmatlanná tenni, ez volt s ma is a cseh külpolitika fő törekvése.” Ezért kapcsolta a 

Magyarországgal szomszédos államokat a cseh érdekszférába és biztosította magának a 

nagyhatalmak jóakaratát és bizalmát. A létrejött kapcsolatok, a Kisantant, csupán az ország 

külső védelmét biztosíthatja, az állam belső konszolidációjához nem járulhat szerinte hozzá. 

Irodalmi és filológiai szempontok érvényesítésével erőltetik a konszolidációt a csehesítés 

érdekeit szem előtt tartva. Mindeközben nem veszik figyelembe, hogy a gazdasági, politikai 

tényezők a valóságban járulnak hozzá az ország belső konszolidációjához. Ezt bizonyítja 

Magyarország ezeréves története. „Szent István koronájának varázsa, Magyarországnak 

közgazdasági egysége és szociális berendezése az anyanyelvre nézve különböző népekben 

ezer éven át tartotta az együvé tartozás tudatát s az egységes nemzethez való tartozás 

gondolatát.”474 

A politikai kapcsolatokon kívül tudományos kapcsolatokat is kiépítettek a csehek főleg 

Franciaországgal. Van a cseheknek 16 francia középiskolai tanáruk, 5 francia egyetemi 

tanáruk, Párizsban anyagilag támogatják a szláv intézetet, a párizsi, belgrádi és londoni 

egyetemen fenntartják a cseh nyelv és irodalom katedrát, a párizsi keleti akadémián a cseh 

tanszéket, támogatják a prágai Institut Francais-t, ösztöndíjakat adnak francia főiskolai 

hallgatók számára stb.  

                                                
471 A két világháború között még mindig tovább élt és gyakori volt a keresztnevek magyar 
változatának használata. 
472 A Pechány által leírt események nem feltétlenül légből kapottak. Hlinka párizsi látogatásáról, majd 
bebörtönzéséről Szarka László is említést tesz. Inkább arról lehet szó, hogy a kormánybiztos valószínű 
kiragadta a tényeket a kontextusból azért, hogy csehellenes koncepcióját ezzel alátámassza. 
Hlinka párizsi látogatásáról: 
SZARKA, 1995. 234-236. 
473 PECHÁNY, 1922. 39.  
474 Uo.: 46.  
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A cseh külpolitika című röpiratára a szlovákiai Lidové Noviny válaszul azt írta, hogy Pechány 

a szlovákok nevében a magyarországi kisebbségi minisztérium propagandaosztályáról 

irányítja az agitációt Csehszlovákia ellen. Röpiratában a csehek pánszláv propagandájának 

bemutatása után a Felvidék elszakításáról beszél, és azt bizonygatja a lap szerint, hogy az a 

Felvidék kárára történt, mert azt a csehek Kárpátaljával együtt csak gyarmatnak tekintik. 

Azzal, hogy állítását Pechány a szlovák néppártiak zsolnai memorandumával támasztja alá, az 

újság szerint bebizonyosodott, hogy „a tót néppárt a magyar propaganda érdekében a 

Csehszlovák Köztársaság ellen dolgozik” – hangzott a magyarral ellentétes csehszlovák 

narratíva.475 

Pechány a szlovák politikát tette felelőssé, amiért Szlovákiából „kolóniát csináltak”.476 A 

magyar nemzetiségi politika felett gyakorolt önkritika nélkül egyoldalúan megállapította, 

hogy ha a szlovák nemzeti mozgalom vezetői „nem csúsztak volna le a sok száz éves 

hungarizmus alapjáról, akkor a nyelvkérdés megfelelő megoldása sem ütközött volna 

elháríthatatlan akadályokba”.477 Ez a lejtmenet akkor kezdődött el, jelentette ki Pechány, 

amikor a szlovák politika behódolt a nagy szláv gondolatnak. Nem tudatosították, hogy „a 

nagy hal elnyeli a kis halat”. Mit nem teljesítenek a csehek, és mit óhajtanak a szlovákok? 

Válaszul Pechány idézte a Slovák 1922. február 5-i számának cikkét „Mit követelnek a 

tótok”? címmel.478 A közölt felsorolás természetesen tartalmazza a clevelandi jegyzéket és a 

Pittsburgi Egyezményt. A szlovák politika szabadságigényeit tartalmazó dokumentumok, 

legalábbis a Szlovák Néppárt szerint, nem lettek maradéktalanul betartva és az ebből 

származó elégedetlenségüknek hangot is adtak. Pechánynak ezáltal is kínálkozott az alkalom, 

hogy a cseh politikát kedvezőtlen színben tüntesse fel. Megtette ezt szatirikus formában is: 

szlovákul írt rövid kis történetekbe ágyazva mutatta be a szlovákok elnyomását a csehek 

                                                
475 A zsolnai memorandum gyümölcsei, Lidové Noviny, 1923. február 13. Az Andrej Hlinka által 
vezetett Szlovák Néppárt 1922. augusztus 8-án a csehszlovák köztársasági elnöknek címzett 
memorandumban a szlovák nemzetnek autonómiát követelt Csehszlovákiában. 
MOL K 28 ME 46. csomó 89. tétel, A Rákóczi Szövetség lapszemléje, 1923. P. 12 (60) 
476 PECHÁNY, 1922. 41. 
477 PECHÁNY, 1928a. 31.  
478 Tehát „amit 1914. augusztus 28-án Pétervárott a csehek és a tótok első összejövetelénél a csehek a 
tótoknak egyhangúlag ígértek. Csak azt, amit a cseh-szlovák egyesületek 1915. február 22-26-ig 
megállapítottak. Amit a cseh-szlovák egyesületek választmánya Oroszországba 1915. május 20-án az 
összes organizációknak megküldött. Amit Kievben az 1916. augusztus16-án kiadott jegyzék tartalmaz. 
Azt, amit Masaryk az 1916. szeptember 10-én Oroszországba küldött levelében ígért. Azt, amit 
Hurban Vladimir 1917-ben levélben követelt Masaryktól. …Azt, amit a tótok irányelveinek jegyzéke a 
cseh-szlovák akcióban tartalmaz, amely jegyzéket a nemzeti tanács alelnöke Dürich jóváhagyott. Azt, 
amit Masaryk 1917-ben a moszkvai egyezményben aláírt, a moszkvai népgyűlésen részletesen 
kifejtett.” és így tovább. 
PECHÁNY, 1922. 19.  
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részéről.479 Az egyikben például az árvai szlovákot a cseh csendőrök azért hurcolták meg, 

mert pipáján Ferenc József arcának mása díszelgett. A történetekből olyan hangulat árad, 

mintha a nép egyszerű szlovák fiai akaratuktól függetlenül a történelem, nem kevésbé a cseh 

uralom áldozataivá váltak volna. 

 

Szlovákiai helyzetjelentések 
 
A huszas években írt Szlovákiáról szóló helyzetjelentéseit Pechány a Miniszterelnöki Hivatal 

részére küldte. Ezek hírértéke nem egyértelmű, inkább gyenge, mivel szóbeli forrásokra 

hivatkozik, kevés konkrétumot említ, és általánosításokat fogalmaz meg anekdotázó stílusban. 

Ez a tevékenysége a szlovák-magyar kapcsolatok érdemi részéhez aligha tett hozzá sokat, a 

címzett hivatal egynéhány beszámolóját azzal a megjegyzéssel látta el, hogy „nem ismert 

dolgot nemigen tartalmaz”. Koncepciója teljes egészében cseh ellenességen alapszik, valamint 

azon , hogy szerinte Csehszlovákia egy életképtelen, csak történelmi tévedés okán létrejött 

ország, amelyben a szlovákok elszakadva természetes közegüktől a magyar hazától, a 

kisebbségi sorba került magyarokkal együtt szenvednek. A szlovákok körében tapasztalható 

néppárti gondolkodást, illetve a létező csehellenes légkört a korabeli – szlovák néppárti – 

sajtó alátámasztja.480 Csehszlovák hírszerzés is igazolta a Szlovákiában tapasztalható 

elégedetlenkedést, amit viszont a nehéz anyagi helyzettel magyarázott. Közölte a következőt: 

„A gazdasági krízis rettenetes teherrel nehezedik Szlovenszkó népének vállaira, ...nincs kinek 

eladni és nincs hová kivinni. Ott állunk, hogy a saját zsírunkba kell fulladnunk! Érthető, ha 

ilyen bajok és horribilis adók miatt szlovákjaink elégedetlenkednek és zúgolódnak.”481 1923-

ban Pechány arról írt, hogy a szlováklakta vidéken a nép hangulata cseh ellenes. Ez a levéltári 

forrásokból is igazolható például a Nyitra megyei zsupán beszámolójából.482 A zólyomi 

egyházmegyében a papok behódolását a cseheknek a besztercebányai püspök befolyásával 

                                                
479 PECHÁNY, 1921. 
480 A Rákóczi Szövetség lapszemléiből lásd például a néppárti Hlas cikkeit (például: Hlinka 
Szlovenszkóba hívja Scotus Viatort, 1923. január 23., Hlinka András: Scotus Viator, január 24- és 25-i 
cikkek stb.), vagy a szlovák néppárti disszidensek lapja, a Lidové Noviny cikkeit, (például: 
Szlovenszkó bajai a magyar tradícióval, 1923. december 30. és további írások.) 
 MOL K 28 ME 46. csomó 89. tétel 1923. P. 12 (60) 
A néppárti véleményképviseletről 1923-ban: a Szlovák Néppárt a csehszlovák parlament 18 pártja és 
285 képviselője közül 11 mandátummal rendelkezett ellenzéki oldalon, miközben a legnagyobb párt (a 
Csehszlovák Szociáldemokrata Párt) 50-el. 
481 MOL K 28 ME 46. csomó 89. tétel, Csehszlovákiai bizalmi emberektől beszerzett információs 
anyagok, 1923. P. 12 (54) 
482 Nyitraivánkai levéltár. ŽN II. 1923. i. č. 50, V. i 19., 8033-9495. Situačné správy. Výkaz trestných 
činů spáchaných ve volebním období od 1. srpna 1923. do 1. října 1923. 
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magyarázta. Beszámolója alapján a legtöbb felvidéki katolikus pap vagy nyíltan cseh ellenes, 

vagy „csendesen viselkedik”. Szlovákiai papok csak akkor kapnak Magyarországra útlevelet, 

ha azt az egyházi ügyek referense (Medvecky Károly) jóváhagyja. Megtörténhetett azonban, 

hogy engedélyhez jutott papokat a határról visszaküldtek, a szlovákiai papok ugyanis 

gyanúsakká váltak szerinte a csehek előtt, mert néhány eltulajdonított magánlevélből kitűnt, 

hogy a Budapesten tanuló egyetemi hallgatókat anyagilag támogatják. Az evangélikus 

lelkészek viszont a csehekhez húznak, írta Pechány, bár egyesek az erőszakos csehesítés miatt 

panaszkodnak, és féltik szerinte a szlovák nyelvet, amely „a cseh megszállás folytán mind 

jobban háttérbe szorul”. A csehbarátokat területileg oda helyezte, ahol az ország területén 

nagyobb számban éltek evangélikusok, tehát Miava, Brezova, Ótura, Puhó és 

Túrócszentmárton környékére, a katolikus vidékek közt Szakolcára és Pozsonybesztercére. A 

csehbarátoknak juttatott előnyök között említette az italmérés jogát, az iparigazolványt stb., ez 

szerinte oly sérelmes módon történt, hogy ezeket elvették azoktól, akik nem a csehekkel 

tartottak.    

A magyarlakta településeken a lakosság látszólag nem foglalkozik a politikával, de „lelke 

mélyén várva-várja a felszabadítást”. Úgy látta, hogy az elszakított területek esetleges 

visszacsatolása során, ha tettlegességre kerülne sor, a szlovákság túlnyomó részére lehetne 

számítani. A gazdasági helyzetről sötét képet vázolt fel. A családok eladósodnak, de sorra 

buknak a pénzintézetek is. Konkrétan a Morva-Sziléziai és az Amerikai-Szlovák Bankot 

említette. Utóbbi cseh igazgatója megszökött. Buknak a nagyvállalatok is, a Schlicht-féle 

szappangyár, a brünni Becker-féle mezőgazdasági gépgyár, a pozsonyi Tauszki cég.483 A 

gazdák, főként Nyitra és Pozsony megyében, megtagadták az adófizetést. Napirenden van, 

írta, hogy bemegy a gazda a végrehajtó csendőrökkel az istállóba, kivezeti onnan a jószágot, 

hogy azt árverésen vagy vásáron eladja, az árából pedig az adóhátralékot megtérítse.  

A katonaságnál nincsen fegyelem, állapította meg. Véleménye szerint, „hogy az ebből folyó 

káros hatásokat elkerüljék” a magyar katonákat Csehországba sorozzák be (Prágában, 

Turnovban, Pardubicben, Égerben, Csehterbován, Kolinban, Leitmeritzben), a csehországi 

németeket meg a Felföldön. A szlovákokat meg „itt is, ott is a soviniszta csehek közé 

osztják”. Viszont mindezzel együtt sem sikerült elérni, hogy a nem cseh ajkú katonák 

megbízhatóak legyenek. A karácsonykor szabadságolt magyar katonák elmondják, hogy 

Csehországban sokat éheznek, kaszárnyájukat nem fűtik. Pechány megemlített egy estet, 
                                                
483 Erről a Rákóczi Szövetség lapszemléiben lásd például a Munkás 1923. január 19-i számában A 
nyomor Poprádon című cikket vagy a Magyar Hírlap 1923. január 25-i Üzembeszüntetés című írását, 
vagy a České Slovo január 24-i beszámolóját a zólyombreznói vasgyár beszüntetéséről stb. 
MOL K 28 ME 46. csomó 89. tétel 1923. P. 12 (60) 
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amiről egyik tudósítója számolt be neki, amikor egy Csehországból szabadságolt magyar 

katonával utazott haza. Azt mondta neki állítólag: „Mondja meg Pesten a mi urainknak, hogy 

ne féltsék a Csehországban szolgáló magyar fiúkat, meg vagyunk mi titokban szervezve, s ha 

elérkezik az ideje, majd elbánunk a ’szőrösökkel’.” – vagyis a csehekkel.484 

A munkanélküliség méreteiről hangsúlyosan tett említést. Gyárak szűnnek meg, a működők 

kevés munkást alkalmaznak. Az áruraktárak tömve vannak. A szlovákiai gyáripar haldoklik, 

mert a csehek a nyersanyagokat Csehországba szállítják feldolgozás végett. Nagy 

zúgolódással fogadta állítólag a szlovák lakosság, amikor közhírré tették, hogy akik dolgozni 

akarnak, kapnak munkát mint kubikusok, vagy mint mezei munkások Csehországban, vagy 

szolgálatot kapnak mint béresek és cselédek a cseh uradalmakban.485 A holicsi kisbírót, 

miután ezt kidobolta, meglincselték. A nép ezt kiabálta volna: „Mi menjünk napszámba, 

béreseknek, munkásoknak Csehországba, és a csehek jönnek majd hivatalnokoknak, uraknak 

Szlovenszkóba.”486  

Beszámolt egyúttal a Hlinka-féle Néppárt küldöttségéről Masaryk köztársasági elnök előtt, 

akinek memorandumot nyújtottak át: „A pusztulásra ítélt tót nemzet szózata a civilizált 

világhoz”. Megyei zsupánok jelentéseiből kiemelte a nyitrainak novemberi jelentését, 

amelyben arról volt szó, hogy a vágsellyei, privigyei és szenyici járásban a nép hangulata 

nagyon cseh ellenes, a főszolgabírák a nép megbízhatósága tekintetében felelősséget nem 

vállalnak. A lakosság a Csehországból hozott tisztviselőknek nem akar ételt adni, sem 

lakhatást biztosítani és ellenségesen viselkednek velük szemben.487  

                                                
484 Ha kiragadjuk a Pechány által felvázolt témakörök közül például a katonaságról szólót, és 
összevetjük a csehszlovákiai sajtóban hasonló témában született cikkekkel, máris árnyaltabb képet 
kapunk. A Híradó 1922. december 30-i számában A cseh-szlovák hadsereg főfelügyelője a magyar 
katonákról című cikk közli Machar hadsereg-főfelügyelő beszámolóját. Ez például a magyarokról azt 
állította, hogy kiváló katonák és jó magaviseletűek; itt-ott természetes nekik is vannak panaszaik – 
hiányzik nekik a paprika. Mindenütt, amerre jár, mondja a cseh tiszt, különböző anyanyelvű katonákat 
lát, akik igen jó egyetértésben élnek. „A német és cseh bajtársak is jól megférnek, és egyik a másiktól 
tanulja el a nyelvet.” A szlovák újoncok között eleinte nagy volt a honvágy, de „most már egészen ide 
szoktak, nem is akarnak haza menni.”  
MOL K 28 ME 46. csomó 89. tétel 1923. P. 12. (60) 
485 Erről lásd például a Slovák című folyóirat cikkét: Tótok, akik nem kapnak munkát a Felvidéken 
címmel. 1923. április 21. 
MOL K 28 ME 46. csomó 89. tétel, A Rákóczi Szövetség lapszemléje, 1923. P. 12 (60) 
486 A kárpátaljai kormányzó, Blaha, szintén beszámol a lakosság tiltakozásáról az ellen, hogy cseh 
területen dolgozzanak: „Az itteni nép nem jár idegen földre munkára és az agitátoroknak könnyen 
lépre megy.” 
MOL K 28 ME 46. csomó 89. tétel, Csehszlovákiai bizalmi emberektől beszerzett információs 
anyagok, 1923. P. 118  
487 Nyitraivánkai levéltár. ŽN II. 1923. i. č. 50, V. i 19., 8033-9495. Situačné správy. Výkaz trestných 
činů spáchaných ve volebním období od 1. srpna 1923. do 1. října 1923. A csehekkel szembeni 
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A közbiztonsággal kapcsolatban Szlovákiában a cseh csendőrök túlzott jelenlétét említette 

meg. Szerinte ezek a Csehországból érkezett tisztviselőkkel együtt kémszolgálatot 

teljesítenek. „A csendőrök hivatalos szolgálatra alkalmatlanok és gyávák”, ezért a lopások, 

fosztogatások, gyilkosságok napirenden vannak. Este nem látni csendőrt az utcán, ezzel 

kapcsolatban említett egy tudósítójától halott történetet. Amikor az egyik faluban egy kocsmai 

verekedés alkalmával a kései órákban csendőrökért futottak, azok állítólag azt a választ adták, 

hogy „az éjjel arra való, hogy az ember pihenjen.”  

A népgyűlések rendszerességének fölemlítésén túl megjegyezte, hogy a leglátogatottabb 

Hlinka-pártiakon a németek mellett magyarok is részt vesznek szép számmal. Beszámolt az 

egyik gyűlésről, ahol két cseh is szónokolt, amikor pedig egyikük a katolikus vallást kezdte 

támadni, és az ezeréves magyar igáról kezdett beszélni, óriási lárma támadt, írja Pechány, a 

nép meg állítólag a következőket kiabálta: „Most vagyunk az igazi igában, azelőtt százszorta 

jobb dolgunk volt!”488  

1924-ben készült jelentésében két dolgot emelt ki: egyrészt a szlovák nép fokozódó cseh 

ellenességét, másrészt a növekvő vágyat körükben a Magyarországhoz való visszacsatolásra. 

Mindezt egy Trencsén megyéből származó „jelentés” alapján fogalmazta meg. Ez a 

beszámoló is a Nemzetiségi Ügyosztály „belső tájékoztatásául” szolgált.489 

1934-ből maradt fenn beszámolója Helyzetkép a Felvidékről címmel, ennek érdekessége, 

hogy ebben forrását is megnevezte – Weselly József losonci lakost.490 1934-től csehszlovákiai 

forrásaira hivatkozva küldött további jelentéseket a korábbiakhoz hasonló tartalommal.491 

 

Könyvszemle 
 
Szeberényi Zsigmond békéscsabai evangélikus esperes 1934-ben megjelent Marxtól Leninig – 

A modern polgárság küzdelme a kereszténységgel című munkájának szlovák fordítását 

átnézés végett kapta meg a Miniszterelnöki Hivatal sajtóosztályától. A kormánybiztos 

elkészült tartalmi közlését ez továbbküldte a nemzetiségi osztályra. Erre azért kerülhetett sor, 

mert a könyv tartalma miatt kérdésessé vált, hogy engedélyezik-e a szlovák nyelvű fordítás 

megjelenését, nem lesz-e a szlovák kisebbségre „izgató” hatással. A könyv úgy ismerteti a 
                                                                                                                                                   
ellenséges viselkedés a szlovák lakosság körében a forrásokból – Nyitra megye hivatalos jelentéseiből 
– igazolható. 
488  MOL K 28 ME 46. csomó 89. tétel, Összefoglaló helyzetjelentések Szlovákiáról – 1922. december 
-1923. március, A tótajkúak kormánybiztosának szlovákiai helyzetjelentései 1923-ból. 
489 MOL K 28 ME 46. csomó 89. tétel 1925. P. 232 
490 MOL K 28 ME 46. csomó 49. tétel 1934. P. 16435 
491 MOL K 28 ME 46. csomó 49. tétel 1934. P. 15055 és 1934. P. 15085 
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bolsevizmust, mint minden vallásos érzület ellenségét. Bemutatja Marxot, mint a modern 

pogányság megalapítóját. Leírja a vallási viszonyokat Oroszországban, ír ugyanitt a zsidók 

üldözéséről, Leninről, a szovjetek alapításáról. Ismerteti a kisebbségi kérdés megoldásának 

szovjet típusú módszerét, miszerint nem humánus okból vannak a nemzeti kisebbségek 

elnyomása ellen, hanem azért, mert az imperialista nacionalizmus a munkásmozgalmak 

ellensége és a kapitalisták barátja. Végül szól arról, hogy az orosz kormány felhasznál minden 

alkalmat, ha valamelyik államban elégedetlenség és más anyagi okból keletkezett 

veszedelmes mozgalmak tapasztalhatók. Pechány mindössze egy személyes véleményt közölt 

a tartalmi ismertetőn túl. A szlovák fordítás szerinte jó, intelligens, amit a kellő 

nyelvismerettel bíró olvasó élvezhet. A magyarországi szlovák köznép nyelvi színvonaláról 

szóló véleményét viszont így summázta: „a műveltség kisebb fokán álló nép véleményem 

szerint nem fogja érteni és élvezni”, „sőt, nincsen kizárva, hogy olyan állítás fogja figyelmét 

lekötni, amelyet a szerző azért idézett, hogy azt megcáfolhassa”.492 A nemzetiségi osztály 

által levont következtetés a beszámoló alapján úgy szólt, hogy a mű az oroszországi helyzet 

ismertetetése kapcsán kitér ugyan a szovjet kisebbségi politikára, „de azt nem tárgyalja olyan 

formában, amely a mű tót fordításának kitiltását indokolttá tehetné”.493  

Nem járt szerencsével egy következő kiadvány, amelyet szintén Pechány véleményezett. A 

liptószentmiklósi Tranoscius Egyesület kiadásában és dr. Ormis János szerkesztésében 

megjelent „Zo života slovenského” (A szlovák életből) című könyv több mint háromszáz, 

részben anekdotaszerű, részben komolyabb hangvételű olvasmányt közölt. Ezek általában a 

XIX. század szlovák személyiségeit és az akkori eseményeket elevenítették fel. A legtöbb 

történetnek nem volt Pechány megítélése szerint politikai éle, volt közöttük azonban olyan is, 

amit a kormánybiztos a „túlzó tót” nemzetiségi politika kategóriába sorolt, és amelyekben 

felfedezni vélte a pánszláv eszmékért való rajongást és a magyarság ellen érzett ellenszenv 

kifejezését. Véleménye alátámasztására szemelvényeket közölt a könyvből. Az egyik 1906. 

június 2-át eleveníti fel (338. o.), amikor Juriga Ferdinand az országgyűlésen szlovák 

gimnáziumot követelt, erre a történet szerint a magyar képviselők válaszul azt kiáltották: 

„Kötelet a nyakadra, nem pedig gimnáziumot!”.494 Juriga erre hozzátette: „minket 

megölhettek, felakaszthattok, mégsem mondunk le arról, hogy jogainkat követeljük, az 

elnyomatás ellen védekezünk”. A miniszterelnökség véleménye szerint a könyv alkalmas 

lehetett arra, hogy a magyarországi szlovákok között a pánszláv eszmét rokonszenvessé tegye 

                                                
492 MOL K 28 ME 42. csomó 88. tétel 1934. E. 15496 
493 Uo. 
494 Juriga Ferdinand (1874-1950) római katolikus pap, a szlovák nemzeti mozgalom tagja. 
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(223. o.: „a tótok pedig szövetkezzenek a 100 000 000-nyi szlávsággal”), és a magyar nemzeti 

eszmétől, általában a magyar nemzettől való érzelmi eltávolodást (206. o.: „a magyar nép 

istenkáromló, előtte semmi sem szent, ilyen nép közt élni nem akarok”) eredményezze. 

Következésképpen „a II. ügyosztály véleménye szerint ezért a szóbanforgó munka kitiltása 

indokolt”.495  

Az ekkor aktuális szlovák nemzetiségi politika államilag támogatott irányvonalát jól 

szemlélteti egy következő, szlovák nyelven megjelent kiadvány sorsa szintén 1934-ből. Az 

Anthologia szlovák versek és énekek gyűjteménye az 1847 és 1900 közötti időszakból, amit 

Csecsotka Károly szerkesztett, és Budapesten adták ki. Bernolák Nándor, a Magyarországi 

Tót Közművelődési Társulat elnöke a kiadvány nyomtatási költségeinek fedezésére 

támogatást kért a Miniszterelnöki Hivataltól. Indoklásában felhozta, hogy a gyűjtemény 

kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy a Magyarországon élő szlovák lakosság „a múltban is, 

éppúgy mint jelenleg is, szabadon művelhette anyanyelvét, mert csak szabad irodalmi mozgás 

mellett születhettek oly számos és nyugodtan állíthatjuk, a művészet magaslatán álló költői”. 

A nemzetiségi politika elismerésének – szabad anyanyelvhasználat állítása – jótékony hatása 

lehetett a támogatás megszerzésére. A Hivatal indoklásában a pozitív elbírálás során 

mindenesetre fölhívta a figyelmet arra, hogy a szlovák egyesület „alapszabályaiban kitűzött 

céljaihoz képest időnkint tót nyelvű munkákat ad ki”. Ezzel pedig a szlovák nyelv ápolására 

és a nyelv tisztaságának megőrzésére irányuló törekvéseit bizonyítja. A kérelem elbírálásánál 

szempont lehetett az is, hogy a könyv a XIX. századi szlovák líra és a magyar írók közötti 

kapcsolatokat elevenítette fel, Rákóczi-korabeli szlovák nyelvű kuruc dalokat és 1848-as 

hazafias szlovák költeményeket közölt, valamint hogy a szlovák lírikusoknál kimutatható 

magyar irodalmi hatásokat is sejtette. A kiadvány a Hivatal álláspontja szerint alkalmas volt 

„a szlovák nyelv önálló szókincsének és nyelvi szépségeinek bemutatására”, hangsúlyozottan 

a külföldi közvélemény előtt való bemutatásra is.496 Mindezért az anyagi támogatást az 

                                                
495 MOL K 28 ME 42. csomó 88. tétel 1934. E. 15496 
Megjegyezzük, Pechány 1926-os tanulmányában – Česko-Slovensko – elhallgatja a három szlovák 
gimnázium megszüntetését a magyarországi szlovákok kulturális életét bemutató részben. Erre 
Miroslav Kmeť hívja fel a figyelmet egyik tanulmányában: 
KMEŤ, 2005. 35. 
496 Tanulságos, hogy ami az egyik kiadványnál erény, vagy legalábbis nem hátrány (a szlovák nyelv 
önálló szókincsének és nyelvi szépségeinek bemutatása), az más esetben gyanúra ad a 
kormányszerveknél okot, lásd a Slovenská Rodina korábban már említett megfigyelési ügyét egyazon 
évben. Ebből arra következtethetünk, hogy nemzetiségpolitikai szempontból gyanússá válhatott, ha 
Budapesttől távol, pánszláv, agitációs stb. „fészekben”, azaz Békéscsabán és környékén születtek 
önálló szlovák kezdeményezések. 
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ügyosztály „teljes mértékben indokoltnak” tartotta.497 A szlovákok között való széleskörű 

terjesztés végett a könyvet elküldték a washingtoni magyar követségnek, a franciaországi és 

dél-amerikai magyar külképviseletnek.498 Ezután a novemberi döntés után kissé talán 

megkésve küldte el decemberben Pechány is az általa hézagpótlónak nevezett kiadványról 

szóló ismertetőjét, amihez a miniszterelnökség semmilyen megjegyzést nem fűzött.499  

1934-ben Pechány  még két könyvet ismertetett, a Grimm által írt Régi görög regéket szlovák 

fordításban és a Tranoscius György által szerkesztett XVII. századi Cithara Sanctorum 

biblikus cseh nyelven és kiegészítőleg szlovákul is írt énekeskönyvet. Utóbbi értékelése az 

érdekesebb számunkra. 1929-es nógrádi falulátogatásairól írt jelentésében még a szlovákok 

magyarosodásának akadáját látta ebben a kiadványban, és magyar nyelvre fordítását javasolta. 

Ugyanerről a műről öt év múlva mindössze annyi véleményt közölt, hogy „kifogásolni valót 

nem talált” benne. Csupán kérdőleg tette hozzá, hogy nem érti, miért kell Liptószentmiklósról 

behozni a könyvet, ha ugyanazt a békéscsabai egyházi könyvkereskedés is kiadta. „Azt 

hiszem”, írja, „hogy a békéscsabai evangélikus egyházközségnek erkölcsi és anyagi érdeke, 

hogy könyvkereskedése virágozzék és védekezzék az idegen verseny ellen”. Azt gondoljuk, 

hogy a kormánybiztos nagyobb ellenfelet látott a csehszlovák – idegen – befolyás 

térnyerésében, mint az általa korábban jellemzően nem támogatott békéscsabai szlovák 

törekvésekben. Vélhetően a kisebb rosszat választotta, amikor a csabai, tehát hazai és így 

jobban kontrollálható – szlovák egyházi könyvkereskedés mellett állt ki. A Miniszterelnöki 

Hivatal hivatkozva Pechányra, aki „a könyv tartalmában kifogásolni valót nem talált”, végül 

nem tiltotta ki a könyvet, viszont a jelentésről értesítette Raffay Sándor evangélikus 

püspököt.500  

 

Új idők 
 
Az államfordulat óta a magyarországi kisebbségek jogait nemzetközi megközelítésben a 

Trianoni szerződés szabályozta, 59. cikkelye az anyanyelvi oktatást például: „Olyan 

városokban és kerületekben, ahol nem magyar nyelvű állampolgárok jelentékeny arányban 

laknak, a Magyar Kormány a közoktatásügy terén megfelelő könnyítéseket fog engedélyezni 
                                                
497 MOL K28 ME 42. csomó 88. tétel 1934. E. 16325 
498 A washingtoni magyar követségről a Miniszterelnöki Hivatalba érkezett konzuli vélemény szerint 
azonban, hivatkozásul Biszkoroványi szlovák lelkészre, az antológia nyelvezete olyan magas 
szárnyalatú, hogy azt az Amerikában élő szlovákok nem értik. 
MOL K28 ME 42. csomó 88. tétel 1935. E. 15639 
499 MOL K28 ME 42. csomó 88. tétel 1934. E. 16575 
500 MOL K28 ME 42. csomó 88. tétel 1934. P. 15617 
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avégből, hogy ily magyar állampolgárok gyermekeit az elemi iskolákban saját nyelvükön 

tanítsák.”501 A magyarországi szlovák kisebbség oktatásügyét a két világháború között 

korábban áttekintettük. 

A magyarlakta területek visszacsatolása után az  új nemzetiségpolitikai irányelvet Teleki Pál a 

következőképpen foglalta össze: „A tisztviselőket mindenütt kényszeríteni kell, hogy a 

nemzetiségek jogait, kultúráját és a kultúra ápolását tartsák tiszteletben. …Sem állami, vagy 

más közigazgatási szervek, vagy papok, esetleg mások bárkit is befolyásolni merészeljenek 

abban, hogy melyik nemzetiséghez tartozónak vallja magát. …Az iskolában a gyermekeket 

anyanyelvükön és teljes államhűségre kell nevelni”.502  

A negyvenes évek elejére többen megfogalmazták elképzeléseiket a magyarországi szlovák 

nemzetiség integrációja kapcsán. Bizonyos Unger Ferenc például beadványában (a 

Miniszterelnöki Hivatalban) a többségében katolikus szlovákokra hivatkozva a Szűz Mária 

kultusz terjesztését javasolta a szlovák kisebbség körében, hivatkozva a magyarok és 

szlovákok kölcsönös érzelmi kapcsolatára, amiben viszont szerinte a Regnum Marianumban 

élő Szűz Mária tisztelete játszott fő szerepet.503 Ezzel összefüggésben régi máriás István 

királyt is tisztelő szlovák nyelvű énekek terjesztésével lehetett volna szerinte erősíteni a 

szlovák nép között a magyar haza iránti szeretetet. Fabók Ferenc evangélikus mezőberényi 

iskolaigazgató és helyi lelkész is elküldte kérését a Miniszterelnöki Hivatalba. Fabók 

„kizárólag tót ajkú egyházának” sok magyar nevű híve láttán felbuzdulva a magyar-szlovák 

együttélésből adódó keveredést hangsúlyozta, és kérelmezte ennek propagálását a felföldi 

gyűlölködő uszítások eredményességének csökkentése végett. A magyarokkal és a 

szlovákokkal is meg kell szerinte értetni, hogy bármelyikük gyűlöli a másikat, önmagát, saját 

vérét, saját őseinek valamelyikét gyűlöli. Ennek megértetése a magyarországi szlovákokkal 

megelőzhetné azt, hogy – ellentétben a magyarországi németekkel, teszi hozzá – közöttük 

„felébredjen a magyar államiságot romboló nemzetiségi öntudat”.504 A Flachbarth Ernő 

osztálytanácsoshoz került levelet Fabók felkérése követte a hivatal részéről, hogy a Slovenské 

Novinyba küldje el gondolatatit. 

Dolgozatunk témáját illetően komoly változás, hogy 1939-ben felmerült az idősödő Pechány 

nyugdíjazásának lehetősége párhuzamosan a magyarországi szlovákokkal kapcsolatos 

                                                
501 MTT, 1922. 218. 
502 TELEKI, 1940. 24-27.  
503 Unger Ferenc személyére vagy kilétére nem hivatkozik részletesebben a forrás. 
504 MOL K28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1939. 
E. 19038 
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nemzetiségi politika újragondolásával505 és a visszacsatolások idején a nemzetiségi kérdés 

felértékelődésével.506 Erre azonban még 1941. márciusban sem került sor: békéscsabai 

szlovákok kérelmét színházi előadás engedélyezése végett továbbította a Miniszterelnöki 

Hivatalba. Elbeszélő stílusban hosszasan taglalta a németről szlovák nyelvre fordított darab 

tartalmát. Színpadra vitelét egyértelműen támogatta, hivatkozva annak vallásos jellegére és 

arra, hogy az est bevételét a békéscsabai árvízkárosultak és a csabai árvaház fogják megkapni. 

A miniszterelnökség a darab előadásának engedélyezésére utasított. Ennek a megengedő 

politikai légkörnek egyébként még ekkor is része volt a rendőrség éber odafigyelése, a hivatal 

Békés vármegye főispánját felkérte, hogy utasítsa a rendőrséget a színielőadás 

engedélyezésére.507 Ebben az éber odafigyelésben Pechány a továbbiakban is részt vett, 

jelentéseket készített szlovák kultúreseményekről. Ezekben a szlovákok asszimilálódásáról 

nem feltétlenül negatív hangnemben írt.508  

A nemzetiségi kultúrrendezvények a negyvenes évek elejétől a kormányzati szervek 

támogatását élvezték. Egy helyi szintű, a csendőrség és a luteránus pap közötti nemzetiségi 

színezetű perpatvar kapcsán a Miniszterelnöki Hivatal nemzetiségi osztályának liberális, 

nemzetiségeket támogató irányelveiről szerzünk tudomást. A pitvarosi szlovákok 

színielőadását támogató kérelmet a hivatal így indokolta meg: „az előadás megtartható 

legyen, mert a magyar királyi kormány nemzetiségi politikájával  nem egyeztethető össze az, 

hogy oly vidéken, amelyen különösebb nemzetiségi mozgalmak ez idő szerint nem 

észlelhetők, apró tűszúrásokkal izgassák fel a kedélyeket”.509 Pechány kései beszámolói tehát 

a Miniszterelnöki Hivatalban már csak mint „ad acta” tudomásulvételre szolgáltak, nagyobb 

súllyal estek a figyelem középpontjába a visszacsatolt területek magyar-szlovák viszonylatban 

történt eseményei. Ilyen mondjuk a kassai rádióadó cseréje egy erősebbre, mellyel a vissza 

nem került Sáros és Szepes megyék egy részét is be lehetne sugározni, vagy a Bernolák 

                                                
505 A korábbitól eltérő szemlélet újszerűségét nem egyedüli példaként szemlélteti Fejér vármegye 
főispánjának panasza a Miniszterelnöki Hivatalban: nehezményezte a nemzetiségek tannyelvén is 
folyó tanítás, illetve a vegyes tannyelvű iskolák alapítását elrendelő, az alapításokat könnyítő 
11000/1935 ME számú miniszterelnöki határozatot. A székesfehérvári járás egyetlen német nyelvű 
községe, Nadap kapcsán a főispán sajnálatát fejezte ki az miatt, hogy ha a magyarosodásnak indult 
településen a rendeletet végrehajtják, „úgy hamarosan szomorú visszaesés következnék be”.  
MOL K 28 ME 219. csomó 436. tétel 1937. G. 15038   
506 Erről lásd TILKOVSZKY, 1998. 73-80.  
507 MOL K 28 ME 41. csomó 87. tétel. 1941. P. 16967 
508 „Ez alkalommal a kör helyisége megtelt közönséggel, amelyek között több magyar család is volt, t. 
i. olyanok, akik házasság folytán magyar családokká lettek.”  
MOL K 28 ME 41. csomó 87. tétel. 1941. P. 16979 
509 MOL K 28 ME 41. csomó 87. tétel. 1941. P. 17463 
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szobor talpazatának és a cseh legionárius emlékmű eltávolításának bel- és külpolitikailag is 

érzékenynek ítélt kérdései, „hazafias” szlovák nyelvű estek szervezése Nagysurányban stb. 510  

A visszacsatolt területek szlovákságát már nem rendelték Pechány felügyelete alá. Ebben 

szerepe lehetett annak, hogy a magyarosítással ekkorra már oly mértékben összekötődött a 

neve, hogy kényelmetlen lett volna, ha őt nevezik ki a visszakerült, helyenként önérzetes 

szlovákok kormányzati képviselőjének. Ezt a feladatot miniszterelnöki szakreferensként 

Bazovszky János látta el.511 Az ő jelentései a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetiségi 

Ügyosztálya figyelmének középpontjában voltak. Flachbarth osztálytanácsos 1940 

novemberében Bazovszky egyik beadványa kapcsán a következőképpen értékelte a 

szakreferens munkáját: „A jelentések igen gondos, körültekintő megfigyelések alapján 

készültek és azoknak az osztály számos konkrét ügy elintézésénél nagy hasznát vette és 

előreláthatólag a jövőben is nagy hasznát fogja venni.”512 A visszakerült északi területen a 

magyar nyelv tanítása a szlovák tannyelvű iskolákban és a magyarokban a szlovák nyelvű 

hitoktatás kérdése bizonytalanságot idézett elő az iskolaügyben. Az oktatásügyi viszonyok 

konszolidálása fontos nemzetnevelési szempont volt. A szakreferens jelentéseinek ez a 

körülmény is növelte a súlyát, mint ahogyan az alkalmankénti összetűzések a magyar 

katonaság és a helyi szlovákság között. Pechány kapcsolata ezzel a területtel abban merült ki, 

hogy szemlézte a Slovák v Amerike című lapot és közölte az ott megjelenő Felfölddel 

kapcsolatos írásokat.513 

A kormánybiztos nyugdíjazásának szándékával egy időben egy korszak hagyományos 

nemzetiségi politikája is elavult – Pechány politikája kudarc volt. „Addig is, amíg a jelenlegi 

kormánybiztos visszavonul, vagy felmentése megtörténik – ami csak igen nagy tapintattal, 

esetleg magas kitüntetés adományozása mellett volna eszközlendő, szükséges egy 

szakreferens kinevezése (300 pengő illetménnyel).” Ez utóbbinak kellett Pechánytól 

megörökölnie az állandó utaztatásokkal egybekötött kapcsolattartást a szlovák néppel és 

vezetőivel, a személyi és egyéb viszonyoknak a helyszínen való tanulmányozását. Két név 
                                                
510 Magyar-szlovák vonatkozásban az 1938-45 közötti időszak történetéről lásd például: 
HETÉNYI, 2008. 
511 Bár nem értünk vele teljesen egyet, Tilkovszky szerint egyébként is Pechány „az utolsó mohikánja 
volt az akkor már régóta idejét múltnak tekintett s leépülőben lévő nemzetiségi kormánybiztosi 
tevékenységnek”. Szerintünk a szlovák kormánybiztosi intézmény még a visszacsatolást követően is 
reprezentatív célokat szolgált, hivatkozni lehetett rá külföldön. 
TILKOVSZKY, 1989. 4-5.    
512 MOL K 28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1939. 
E. 18987 
513 Amerikai lapszemlék a visszakerült Felföld kapcsán:  
MOL K 28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1939. K. 
17123 
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merült fel a szakreferensi munkakör betöltésére, az egyik dr. Bazovsky János besztercebányai 

ügyvéd, Bazovsky Lajos egykori ispán fia, a másik dr. Podhradszky György a FESZ 

sajtóreferense. Felmerült egy szlovák nyelvű napilap megindításának sürgős igénye is, esetleg 

ideiglenes jelleggel hetilap alapítása. Ezzel összefüggésben és a pechányi irányvonalat is 

értékelve a Slovenské Noviny megszüntetése szintén szóba került, azzal az indoklással, hogy 

a lap „se nem oszt, se nem szoroz”. A szerkesztésre Bazovsky Lajost kívánták felkérni 

Losonci kiadással – hetilap esetén. Losonc mint a Felföld egyik exponált helye, Bazovsky 

meg mint tekintéllyel és kiterjedt összeköttetésekkel rendelkező személy került a figyelem 

középpontjába. Napilap indítása esetén egyedül Budapest tűnt reális lehetőségnek. A Szlovák 

Közművelődési Egyesület újjászervezése és aktívabbá tétele jelentősebb anyagi támogatás 

mellett (havi 250 pengő helyett 2500-3000 pengővel számolva) ugyanúgy szóba jött.514 A 

nemzetiségi osztály a tudományos irodalom ápolásának kérdését szintén a Szlovák 

Közművelődési Egyesület feladatai között látta volna szívesen, de Kniezsa István nyelvészre 

hivatkozva erre a célra külön indított folyóirat tervének elhagyásával, mert nem lett volna 

Kniezsa szerint lehetséges elegendő mennyiségű anyaggal ellátni. Helyette a Lukinich-féle 

Archivum Europae Centro Orientalisba való publikálást javasolták. A sürgősen elintézendő 

feladatok közé sorolta a javaslat egy, a néppárti szlovák mozgalmat ellensúlyozni alkalmas 

magyarbarát szlovák politikai mozgalom megszervezését, amelynek Kassáról kellene 

kiindulnia. Mérlegelésre szánt ötletként ennek a mozgalomnak a Magyar Élet Pártja egy 

csoportjaként kellene kiindulnia, körülbelül úgy, ahogy 1918 előtt a szász képviselők alkottak 

a mindenkori kormánypártban külön csoportot. Vezetőnek a visszacsatolt területek szlovák 

papjai közül megfelelő személy keresésével Bazovsky Lajost bízták meg. A visszakerült 

szlováklakta területen az állampolgárság új szabályozásával és az igazoltatási eljárások során 

vagy áthelyezés útján a szlovák nyelven oktató „agitáló” tanerő szűrése, elmozdítása szintén 

javaslatként merült fel. A felföldi szlovák tannyelvű iskolákban megbízható szlovák tanítók 

hiányában az intézményeket olyan magyar tanerőkkel kellene ellátni, akik az elszakított 

területen végezték iskoláikat és a szlovák nyelvet kifogástalanul használják. 

Az új nemzetiségi politikáról az óvodák anyanyelve kapcsán 1940. augusztus 27-én a 

Belügyminisztériumban tartott értekezlet jegyzőkönyve tesz például bizonyságot, amely a 

                                                
514 Az eddig megítélt összeg megemelésének terve úgy lett megindokolva, hogy „250 pengő 
elenyészően csekély összeg azokhoz a feladatokhoz képest, amelyeknek megoldását e keretben tervbe 
kell vennünk”.  
MOL K 763 Flachbart anyag, II/b osztály, 1 csomó, d dosszié, Szlovákiára és Kárpátaljára vonatkozó 
feljegyzések, 1938-1939, Pro memoria, A hazai szlovák kérdésben felmerülő legsürgősebb teendők. 
1939. március 9. 
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német és a szlovák nemzetiség öntudatos megnyilvánulását örökítette meg. Ebből a legalábbis 

retorikájában másfajta értékrendből Pechány már kiszorult. Az értekezlet összehívása a 

miniszterelnökség kívánságára történt. A magyarországi német Volksbund és az Actio 

Catolica szlovák vezetői összefoglalták kívánságaikat és előterjesztették a 

miniszterelnökségen. Ezek között szerepeltek az óvodák, konkrétan, hogy a nemzetiségek 

által lakott területeken az óvodákban a foglalkoztatás nyelve a gyermek anyanyelve legyen. 

Ottlik miniszterelnöki tanácsos közölte, hogy a miniszterelnök a kérelmek elől nem zárkózik 

el. Ottlik tolmácsolta a miniszterelnök állásfoglalását, miszerint „A világháború előtti 

nemzetiségi politika ideje lejárt és a nemzetiségek iránt megértéssel kell viseltetnünk, hogy jól 

érezzék magukat az országban. A mai időkben még kevésbé lehet őket asszimilálni és az ilyen 

törekvéseknek semmi célja nincsen. Ezért az óvodákban is meg kell valósítani a gyermekek 

anyanyelvén való foglalkoztatását.”515 Az értekezleten felmerült javaslatok között szerepelt 

nyelvtanfolyamok szervezése a nemzetiségi nyelveken is beszélő óvónők képzésére. A 

miniszterelnökség a tanfolyam szervezéséhez szükséges anyagi kiadások fedezéséről 

biztosította a jelenlévőket. Az állami óvónőképzőben a kisebbségek nyelvének bevezetése 

szintén javaslatként hangzott el.  

Az új nemzetiségi politikának a lényege abban merült ki, hogy a magyar birodalmi gondolatot 

csak új, modern nemzetiségpolitikával lehet szolgálni. Ennek a politikának a célja az volt, 

hogy „a kisebbségek kulturális követeléseinek messzemenően eléje menjünk”.516 Az indoklás 

szerint azért van erre szükség, mert „tapasztalataink azt mutatják, hogy a nemzetiségek által 

felhozott panaszok rendszerint általánosítások, konkrétum aránylag kevés van, ezeken segítve 

a nemzetiségekkel való békés együttélést biztosíthatjuk.” Pechány miniszteri biztosként való 

működésének korszakát Ottlik Géza min. tanácsos úgy értékelte, hogy a Trianon utáni 

nemzetiségi politika nem lehetett teljesen határozott, mivel nem lehetett tudni, hogy a 

megvalósult revízió esetén Magyarország nemzetállam lesz-e, ahol „a nemzetiségpolitika 

elsőrendű célja lehet a magyarságnak a többi velünk együtt élő nemzetiség rovására való 

megerősítése”. A nézőpontváltozást tükrözi Ottlik ama gondolata, miszerint „a 

magyarosításnak ma már nincs értelme, itt kötelességünk csak az lehet, hogy a lehetőséghez 

képest a magyarságot óvjuk meg az elnemzetietlenedéstől”. E szemléletváltozást indokolhatta 
                                                
515 Az értekezleten Pechány nem vett részt. A következők voltak jelen: dr. Hepp-Baján Ernő 
belügyminiszteri tanácsos, dr. Ottlik László min. tanácsos, dr. Fritz táblabíró, dr. Fleischmann Gyula a 
VKM-ből és dr. Mikó Tibor min. titkár. Fleischmann fogja Pechány halála után a nemzetiségi 
ügyosztály szlovák vonatkozású ügyeit képviselni. 
MOL K 763 Flachbart anyag, II/b osztály, 1 csomó, h dosszié, Az óvodák anyanyelve ügyében 1940. 
augusztus 27-én a Belügyminisztériumban tartott értekezlet jegyzőkönyve, 1940. 
516 Uo. Feljegyzés 
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a külföld nyomásgyakorlása és belső érdek is. A kisebbségek védelmén keresztül kívánták 

elősegíteni azt is, hogy az elcsatolt területeken a nem magyar népekben a magyar uralom alá 

való visszatérés vágya megmaradjon, esetleg erősödjön. A 11000/1935 ME számú 

miniszterelnöki rendelet, amely többé-kevésbé kielégítette a kisebbségi nyelvek 

érvényesülésére vonatkozó jogos kívánalmakat, és az állam nyelvének elsajátítását is 

biztosítani igyekezett, már mindenképp ebben a szellemben született.517 Továbbá a harmincas 

évek végétől a Német Birodalomnak való „megfelelés” a miniszterelnökség szerint is elismert 

motiváló erő lehetett: „a Német Birodalom nem azért kíséri figyelemmel nemzetiségi 

politikánkat, …hogy a németséget különleges előnyökhöz juttassa, hanem elsősorban azért, 

mert tudni kívánja, hogy tudunk-e olyan politikát csinálni, amelyre a tengely 

támaszkodhat”.518 A magyar revízió ügyéhez a magyar külpolitika a németekben találta meg a 

lehetséges partnert, akikre támaszkodhat.519 Bárhogy is, a német nemzetiségnek tett gesztusok 

és engedmények a többi, így a szlovák nemzetiséget is húzta magával és ennek a megváltozott 

kisebbségi politikának ők is a haszonélvezői lettek. A nemzetiségi lét felvirágoztatása a 

Darányi- és az Imrédy-kormány alatt olyannyira haladéktalan igénnyé vált, hogy például az 

óvodák esetében az óvópedagógusi képesítéssel akár ha nem is rendelkező, de legalább a 

nemzetiségek nyelvét ismerő személyek felvételét javasolták ezekbe az intézményekbe.  

A kisebbségek megelégedettségén túl az a törekvés is indokolttá tette a liberális nemzetiségi 

politikát, hogy vonzást gyakoroljanak a határon túliakra, hogy nagyobb kedvvel térjenek 

vissza a majdan megnövekedett országba.520 A változások szorgalmazása olyan nagy iramban 

történhetett, hogy a nemzetiségek nyelvén nevelő óvodák kiterjesztése miatt bizonyos 

nemzetiségi területeken az ott élő magyarok „elnemzetietlenedésének” aggálya merült fel. 

                                                
517 A szabályozás szerint az anyanyelv és honismereti tárgyakat, valamint a matematikát, természet és 
gazdasági ismereteket a tanulók az anyanyelvükön tanulják; a magyar nyelvet és a nemzeti ismereti 
tárgyakat, valamint a testnevelést az állam nyelvén. A rendelet a szórványban is biztosította a 
lehetőséget az anyanyelven való tanulásra húsz tanköteles gyermek szülőjének óhaja alapján. Azzal 
kapcsolatban viszont, hogy ezt a szabályozást olyan rendelkezés egészíti ki, miszerint a kisebbségi 
nyelven tanított ismereteket a IV-VI-ik osztályokban magyar nyelven kell ismételni, a nemzetismereti 
tárgyakat pedig a kisebbség nyelvén, a Miniszterelnöki Hivatal még a két világháború közötti két 
évtizedre általában jellemző megjegyzést fűzte a hercegprímásnak küldött elemzésében. Eszerint „ez a 
rendelkezés kétségtelenül hasznos eszköze lesz annak, hogy a kisebbségi gyermek lelkébe az 
anyanyelvű oktatás révén még jobban meggyökereztessék a magyar hazához való törhetetlen 
ragaszkodás és szeretet”. Ebből úgy tűnik, csak a formák változtak, a célok kevésbé.  
MOL K 28 219. csomó 436. tétel 1937. G. 15038 
518 MOL K 763 Flachbart anyag, II/b osztály, 1 csomó, h dosszié, Az óvodák anyanyelve ügyében 
1940. augusztus 27-én a Belügyminisztériumban tartott értekezlet jegyzőkönyve, 1940. Feljegyzés 
519 PRITZ, 1995. 277. 
520 GERGELY - PRITZ, 1998. 115. 
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Ennek a lehetséges problémának a gyors áthidalására egyébként párhuzamos magyar 

tannyelvű intézmények alapítása tűnt járható megoldásnak.  

A két világháború között a nemzetiségi – például német – nyelven színvonalasan beszélő 

képesített óvónők hiányát, ezzel akár a magyarországi felsőfokú nemzetiségi képzés 

hiányosságait igazolja annak beismerése, hogy a nemzetiségi nyelvet beszélő képesített 

óvónők elhelyezésére a felállítandó óvodákban „német viszonylatban semmi valószínűség 

nincs”.521 Német nyelvű tanfolyamok viszont voltak a tanítóképző intézményekben a húszas 

években, Sopronban vagy Pesten például; Szarvason és Budapesten meg szlovákul is lehetett 

tanulni.522 A 11000/1935 ME számú miniszterelnöki rendelet értelmében a kisebbségi 

tannyelvű elemi népiskolák a, b és c típusa megszűnt, és egy új, egységes oktatási rendszer 

lett bevezetve.  Az egységes oktatási rendszerre való átállást a rendelet értelmében legkésőbb 

az 1938/39-es tanév megkezdése előtt be kellett vezetni. Az ország területén működő szlovák 

nyelven is működő tanintézmények csak akkor térhettek át az egységes oktatási rendszerre, ha 

megfelelő tankönyvekkel lettek ellátva. Erre a célra megírt szlovák nyelvű tankönyveket 

kiadásuk előtt megismertették Pechánnyal. A miniszteri biztos megbízására a Miniszterelnöki 

Hivatal kérte a kultuszminisztériumot 1937. decemberben.523 

Bár nyugdíjazását 1939-ben már mások felvetették, ő maga ebben az évben még aktív volt. 

Kérelmezte, hogy a nyelvrendelet hatását a nagyobbrészt szlováklakta településeken 

megfigyelhesse. Kistarcsa, Csömör, Nagytarcsa, Cinkota, Kerepes, Isaszeg, Rákoskeresztúr, 

Aszód, Domony, Pomáz, Csobánka, Piliscsaba, Perbál, Ecser, Maglód, Mende, Pilis és 

Albertirsa községekre gondolt. Az útról készített jelentéseiben a már régről ismert 

szófordulatok kerültek ismét elő, például, hogy a szlovák lakosság „érzi a magyar nyelv 

megtanulásának szükségét”. Ennek oka szerinte gyakran az volt, hogy ha egy iparvállalatnál 

szeretne egy szlovák jelentkező elhelyezkedni, fontos számára a magyar mint közvetítő nyelv 

elsajátítása, de ugyanezzel érvelt a fővárosba cselédnek szegődő szlovák lányok esetében is. 

Következtetése szintén nem nyúj újat: „A nép tehát szívesen vette a múltban is, hogy 

gyermekei magyar óvodába és iskolába járhattak. Magyar volt a társalgás nyelve is, midőn a 

vegyesajkú polgárok összejöttek.” Csobánkáról szóló jelentésében tűnik úgy, hogy a magyar 

nyelvre lingua francaként tekint. Itt négy különböző nemzetiségű lakosság élt, ők „Magyar 

                                                
521 MOL K 763 Flachbart anyag, II/b osztály, 1 csomó, h dosszié, Az óvodák anyanyelve ügyében 
1940. augusztus 27-én a Belügyminisztériumban tartott értekezlet jegyzőkönyve, 1940. Feljegyzés 
522 A szlovák nyelvű tanfolyamokkal Pechány kapcsolatban volt, a támogatásokról szóló 
elszámolásokat a Miniszterelnöki Hivatal elküldte a részére.   
MOL K 28 ME 219. csomó 436. tétel 1927. G. 562 
523 MOL K28 ME 219. csomó 436. tétel 1937. G. 15883 
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nyelven társalognak, mert magyarul a községben mindenki tud, ellenben a négy nemzetiségi 

nyelvet mindenki nem bírja.”524 A magyar nyelv közvetítő szerepének hangoztatása akkor 

tűnne számunkra őszintének, ha – amit viszont korábbi jelentéseiben tapasztaltunk – ez nem 

társult volna a szlovák nyelv elsorvadása felett érzett örömmel. Az említett településéken a 

magyar nyelv dominanciájáról számolt be Pechány, ez számára azt jelentette, hogy a templom 

és az iskola nyelve is a magyar. Korábbi jelentéseihez képest ebben újszerű az, hogy – a 

korszellemből adódóan – figyelme nagyobb mértékben fordult a német lakosság felé. Pomáz 

kapcsán – összefüggésben az iskolai nyelvrendelettel – rosszallta, hogy a község 

képviselőtestülete külön német tannyelvű osztályok felállításáról határozott. Az ilyen jellegű 

változásokkal szemben ellenszenvet érző Pechány álláspontját „a nép akaratára” hivatkozva 

magyarázta. Eszerint az ötezer lakost számláló községben három óvoda működik, így az 

általános iskolába már magyar nyelvismerettel érkeznek. Korábban a német nyelvű írást és 

olvasást a németajkúak számára két órában külön tanították a különben magyar tannyelvű 

iskolában. „Ezen a nép nem is akart változtatni.” Elképzelhető ezért, hogy Pomáz 

képviselőtestületének döntését azért bírálta, mert féltette a magyar nyelv pozícióját a 

településen. Pechány hivatkozva a német iskola tanítójának állítására azt hangoztatta, hogy az 

óvodából a német származású gyermekek a német nyelvű iskolába kerülve magyar 

nyelvtudásukat elfelejtik. Kiemelte, hogy nem volna helyes, sőt, a nemzeti nevelés 

szempontjából szerinte határozottan káros lenne, ha a német tanító a tanítás során „wir 

Deutsche” kijelentéseket tenne. Ezzel „nemzetiségi éket verne a magyar és a német fiatalság 

közé”. A magyarországi államnemzetről alkotott hagyományos elképzelésének egyik kései 

megnyilvánulása ölt testet abban, hogy a „deutsch sprachende Ungaren” kifejezés 

alkalmazását javasolta. Arra figyelmeztetett, hogy a magyarországi németek „elsősorban 

magyar honpolgárok, ha mindjárt német is az anyanyelvük”.525 Ezt azzal egészítette ki, hogy a 

helyi szlovákok saját szlovák nyelvű tagozat felállítását nem kérelmezték.  

Perbál kapcsán német dominanciáról számolt be és ennek a szlovákokra káros hatásáról. 

Figyelemreméltó, ahogyan a német hegemónia és a szlovákok védelme között próbált 

lavírozni, míg korábban azt tapasztaltuk, hogy nem a szlovákok nyelvi érdekeit tartotta szem 

előtt. Arról panaszkodott ugyanis, hogy a faluban „a németek többségben vannak és a 

kisebbségben lévő tótajkú polgártársaikat lehetőleg háttérbe szorítják”. Például a falusi 

képviselőtestületben a szlovákokat számarányuknak nem megfelelően csak egy személy 
                                                
524 MOL K 28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1939. 
E. 17301 
525 MOL K 28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1939. 
E. 17301  
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képviseli. Korábban sohasem nehezményezte, ha azt tapasztalta, hogy az istentiszteletek 

szlovák nyelve visszaszorulóban van vagy megszűnt. Viszont, meglepő módon ekkor felrótta, 

hogy „Úrnapkor a processió alkalmával a németek meggátolják, hogy a tótok tót egyházi 

énekeket énekeljenek és hogy saját oltárt állíthassanak fel”. Talán azonban ekkor sem a 

szlovákok nyelvének védelmében szólalt fel. Esetleg felismerte, hogy a magyarországi 

szlovákok a pillanatnyi többséghez hajlamosak igazodni, így mindössze a német 

hegemóniától félthette a perbáli szlovákokat annak várható asszimiláló hatása miatt. Így írt 

erről: „A németek tehát a községben dominálnak. A tótok pedig a többséghez 

alkalmazkodnak. Ha egy tót nősülés folytán német családba kerül, az a tót társadalomra nézve 

elveszett.” A miniszteri biztos értékrendjében a magyarországi szlovákok természetes közege 

tehát továbbra is a magyar nyelvű nemzet és kultúra maradt. Azt kívánta, hogy a szlovákság 

vele vegyüljön és nyelvében, kultúrájában magyarrá váljon. 

A piliscsabai viszonyokat békés jelzővel illette, mert ott az iskolában a magyar volt a tanítás 

nyelve. A paritás elvét hangoztatta német-szlovák viszonylatban, amikor arról számolt be, 

hogy a településen hetente négy-négy órában tanítják a német és a szlovák nyelvet is: „ezzel a 

németek és a tótok is meg voltak elégedve”.526  

Nem zárható ki azonban az sem, hogy Pechány a harmincas évek végén a korábbiakhoz 

képest helyenként valóban öntudatosabb szlovák közösséggel találta magát szemben, vagy 

hallott ezekről a visszacsatolások után, ami megkívánta – volna –, hogy elveit kiigazítsa. Az 

ilyen jellegű fejlődésnek állított emléket például a Slovák v Amerike című amerikai szlovák 

lap, amikor arról írt, hogy: „A Magyarországon lakó tótoknak nemzeti érzülete ma olyan jó, 

hogy hosszabb ideig nem okoznak gondot.”527 Pechány talán változó szemléletének 

érzékeltetésére két forrás szolgál támpontul. Az egyik egy 1939. május 5-i békéscsabai 

színielőadásról készített jelentés, amelyben nem tett bíráló megjegyzést, amiért azt szlovák 

nyelven tartották. Pedig a mű alkotója Gercsi Jónás csabai polgár, aki a korábban sokat bírált 

Evanjelický Hlásnik egyik szerzője volt. Pechány jelentése az est és a szerelmi témájú darab 

(Vyslúžená žena – A kiszolgált feleség címmel) tartalmi bemutatására szorítkozott. 

A másik forrás elénk tárja, hogy 1938-ban Pechány a soproni hittudományi kar mellett 

működő Teológusok Otthonában szervezett szlovák nyelvtanfolyam meglátogatására kapott 

                                                
526 MOL K 28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1939. 
E. 17301 
527 A Slovák v Amerike cikke a lap 1939-ik évi 13. számában A Matica delegátusainak Egyesült 
Államokbeli útjáról és beszámolójáról többek között a magyarországi tótok helyzetéről címmel. 
MOL K 28 ME Magyarországon élő szlovákok helyzete, kormánybiztosi jelentések 58. tétel. 1939. E. 
15831 
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megbízást. Az volt a feladata, hogy információkat gyűjtsön a nyelvtanfolyam hallgatóinak 

számáról, nemzetiségi és egyéb személyi adatairól, a tanulmányi előmenetelekről. Az 

adatgyűjtést júniusban kezdte és következő év áprilisában írta meg jelentését. Az intézet 

vezetőjének, báró Podmaniczky Pálnak önképző módon elsajátított szlovák nyelvtudását 

méltatva mindössze azt hangsúlyozta, hogy szorgalma a nyelvtanulásban buzdítóan hat azokra 

a tanulókra, akik semmilyen vagy igen szerény szlovák nyelvtudással iratkoznak be a 

nyelvtanfolyamra. Érdekesebb, amivel megindokolta az intézmény eredményességének 

fontosságát: a szlovák nyelven tudó evangélikus lelkészek hiányára hivatkozott – „és ez 

nagyon fontos, mert bizony tótul tudó evangélikus lelkészekben és kántortanítókban nagy a 

hiány.” Arra gondolhatunk, hogy a kormánybiztos rugalmas természete a változó kor új 

nemzetiségi poltikájához igazította jelentéseinek a tartalmát. Mivel a hallgatók nemzetiségi 

hovatartozását is fel kellett térképeznie, okkal feltételezhető, hogy nem csak magyarok, 

hanem akár szlovák származásúak is látogatták a tanfolyamot. A szlovákul tudó lelkészek 

hiányát firtatva közvetve a szlovák származásúak anyanyelvükben való megerősítését 

támogatta a korábban jellemző magyarosodásukra tett erőfeszítések helyett. Avagy – nyitott 

kérdés – mindössze szlovákul tudó magyar származású „hazafias” lelkészek képzését tartotta 

a jövőben is fontosnak? Esetleg a feltűnő változás Pechány elbizonytalanodását mutatja? 

Valóban alkalmazkodni próbált a változó kor új körülményeihez? Hamarosan bekövetkezett 

visszavonulása miatt erre nem könnyű egyértelmű választ adni, és a változás tartósságát sem 

lehet nyomon követni. Mintha két ellentét közös pontját keresné: magyarosodva megmaradni 

szlováknak. Álláspontja ekkor – élete vége felé – mintha az anyanyelv csöndes ápolása iránti 

nagyobb fokú megengedés irányába dőlt volna el. „Csendes tótot” említ, aki még mindig 

főleg hazafi.528 Javaslatokat is tett a tót nyelv könnyebb elsajátításának módszerére. A 

tanórákon használt liturgikus cseh szövegek irodalmi szlovákra fordítását szorgalmazta. A 

lelkésznövendékeknek ajánlotta, hogy a nyári szünetben hosszabb időt töltsenek a rokonaiknál 

olyan helyen, ahol a nép többnyire szlovákul beszél.  

Azonban ha figyelembe vesszük Imrédy miniszterelnök 15.447/M. E. II. számú korábban 

hivatkozott rendeletét, aminek eleget téve Pechány a Hunfalvy Internátus szlovák 

nyelvtanfolyamát látogatta meg, akkor arra is gondolhatunk, hogy a biztos csupán kiszolgálta 

az új, illetve a mindenkori nemzetiségpolitikát.529 A Miniszterelnöki Hivatal Pechány 15/1939 

számú jelentését, amelyben tehát a soproni nyelvtanfolyam eredményességének növelésére 

                                                
528 MOL K28 ME 16. csomó 58. tétel. 1940. E. 17082 
529 A Miniszterelnöki Hivatal a szlovák nyelv eredményesebb tanítását szorgalmazta. 
MOL K28 ME 37. csomó 77. tétel. 1935. T. 15645 
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tett javaslatokat, tovább küldte a VKM részére tudomásulvétel és intézkedés végett azzal a 

megjegyzéssel, hogy a területgyarapodások után a szlovák nyelvű evangélikusok száma 

lényegesen megnövekedett, ezért „a kormánynak különös gondot kell fordítania arra, hogy 

ezeknek a szlovák nyelvet tökéletesen bíró lelkészekkel való ellátása megfelelően 

biztosíttassék”.530 

Pechány utolsók közül való jelentése a kormánybiztos hagyományos, általunk megismert 

értékrendjét támasztja mégis alá. 1940. október 19-i keltezésű jelentésében Kiskőrös 

nagyközségről írta, hogy az eredetileg a Felföld északi megyéiből ide vándorolt szlovákok 

telepe volt, amely idővel katolikus és református magyar nyelvű családokkal felhígult. A nép 

egymás között szlovákul beszél, írta, de magyarul mindenki tud. Minden vasárnap van 

szlovák nyelvű istentisztelet, azon túl hétköznapokon is, Pechány adatai szerint 180-220 

hívővel. Hogy ezt a számot csökkentse, szükségesnek érezte megjegyezni, hogy ebbe a 

számba tartoznak azok a magyar asszonyok is, akik csak azért járnak a korábbi szlovák 

nyelvű istentiszteletre, hogy utána hazasiethessenek az ebédet készíteni. A magyar nyelvű 

istentiszteletre járók számát 1500-2000 főben határozta meg.  

Összefoglalva úgy látszik, Pechány élete vége felé sem volt képes a megújhodásra, a 

toleránsabb, a szlovákokat anyanyelvükben támogató érdekképviseletre. Erre 1940-ig 

azonban vélhetően semmilyen belső – a Miniszterelnöki Hivatalból jövő – kényszer nem 

ösztönözte őt. Hiszen, láthattuk, még 1937-ben is a Miniszterelnöki Hivatal belső 

levelezésében a nemzetiségeknek kedvezőbb egységes oktatási rendszert értékelve a 

nemzetiségi iskolák fő céljának – ez Pechány szellemével rokon – „a magyar hazához való 

törhetetlen ragaszkodás és szeretet” kiművelését tartotta.531 

Kiskőrösi jelentésében újra előkerült, amit miniszteri biztosi kinevezése óta mindig 

előszeretettel hangoztatott: a szlovák nyelvű istentiszteletek felszámolására és helyettük a 

magyar nyelvűek bevezetésére tett javaslatot. Erről így írt: „a hétköznapokon tartott 

istentisztelet rendjét nemsokára meg lehetne változtatni és 3 tót és 3 magyar hétköznapi 

istentisztelet helyett tisztán magyar istentiszteletet lehetne tartani, miután a tót istentiszteletre 

nagyon kevesen járnak”. Korábban a településen az evangélikus iskola szlovák nyelvű volt, 

„de ma már teljesen és tisztán magyar nyelven tanítanak ott”. Kiss György helyi evangélikus 

lelkész és az evangélikus elemi iskola tanítói szerint a község erősen magyarosodik, „nemzeti 

kilengésekről egyáltalán szó sincs”, és amikor az iskola ügyét tárgyalták, a község lakossága a 
                                                
530 Egy jelentés 1940-ből a soproni teológushallgatók érsekújvári gyakorlatáról számol be szlovák 
nyelvű istentiszteleteken. MOL K28 ME 16. csomó 58. tétel. 1940. E. 17082 
531 A 11000/1935 ME miniszterelnöki rendelet belső használatra szánt értékelése 
MOL K 28 219. csomó 436. tétel 1937. G. 15038 
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magyar nyelvű tanítást óhajtotta. „Tehát a közönség tót iskolai tagozatot nem kívánt, s ezzel a 

nyelvkérdés meg lett oldva.” – mivel nem méltatlankodott a döntés miatt, valószínű, hogy ez 

Pechány megelégedésére történt.532  

A Miniszterelnöki Hivatal Pechány jelentésének azt a részét, amelyben a szlovák nyelvű 

istentiszteletek megmagyarosítását javasolta, külön kiemelte, akárcsak a visszacsatolt 

területekre szánt teológushallgatók szlovák nyelvű képzésével kapcsolatban tett észrevételeit. 

Ebből is látható a magyarországi szlovák nemzetiségi politika bipoláris jelleg az 1920 után 

Magyarországon maradt, majd az 1938 után visszakerült területeken élő szlovákok kapcsán. 

Előbbieknél azok csöndes beolvadását támogatta a nyelvi homogenizációs tendenciák 

pártolásával, utóbbiak öntudata miatt nagyobb fokú odafigyeléssel és érzékenyebb 

nemzetiségi politikával viszonyult hozzájuk. Miniszteri rendelkezések szólnak például a 

szlovákok által lakott északi területekre szlovákul jól tudó postamesterek kiküldéséről, de 

panaszok is születtek például a nagysurányi reálgimnáziumból szlovák színielőadások 

(konkrétan Ján Palárik Drotárjának) csendőrség által történt betiltása miatt.  Sőt, magyarok 

ellen uszító röpiratokról is volt tudomása az államhatalomnak, miközben a megyei főispáni 

jelentések – Gömörből és Kishontból például – a nemzetiségek közötti nyugalomról 

számoltak be, de Nyitra megyében magyarellenes hangulatról, vagy éppen – Hont megyében 

– a magyarok egykézését kárhoztatják 1940 táján. 1940-42 között elszaporodtak a 

nemzetiségi hangulatot a visszakerült területeken elemző jelentések. Az egyik jelentés 1942-

ből már arról számolt be, hogy a szlovák közösség szlovák nyelvű óvodát követelt.533 Pechány 

helyett 1942-től a „trianoni területeken élő szlovákok” népoktatásáról és nemzetiségi 

viszonyiról dr. Fleischmann Gyula tanügyi főtanácsos jelentett. 

 

A kortársak és a jelenkor ítélete – epilógus  
 
Pechányt csak saját korának kontextusában lehet vizsgálni. Akkor az ő életpályája reális, 

választható út volt, a korabeli szlovák származású értelmiség jelentős része a Pechányéhoz 

hasonló életutat követte. Választásukban benne volt a magyar nemzet részévé válás illúziója is 

és a szociális felemelkedés reménye. A nemzetiségeknek karrierlehetőséget nyújtott a 

                                                
532 MOL K28 ME 16. csomó 58. tétel. 1940. E. 17082 és ME II. oszt. 1940. 1939. E. 20691 
533 A Bőhm Emánuel vezette Szlovák Nemzeti Egység Pártja részéről megfogalmazott igény.  
MOL K28 ME 16. csomó 58. tétel. 1942. E. 22058 
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magyarosodás, ugyanakkor a kormányzatnak is szüksége volt a nemzetiségi területeken 

eredményesen bevethető, a nép nyelvét beszélő lojális egyénekre.534  

Pechány Adolf nemzetfelfogása abban a korban és kontextusban nem egyedülálló.  1920 után 

azonban Pechány mintegy kiesik az időből, Trianon traumájából nincs számára sem 

megoldás, és bizonyára hibázik, amikor nem látja be az államfordulat előtti magyar 

nemzetiségi politika hibáit. Valószínűleg nem érti, mi történt, de ezzel sem volt egyedül. 

Akárcsak a kortársak nagy hányada, elképzelhető, hogy ő is a liberális nemzetiségi politikát 

okolta az ország területe kétharmadának elvesztése miatt.535 A huszas évek végétől teljesen 

elcsúszott, egyszerűsítő sémákban gondolkozott. Megrekedt Grünwald Béla Régi 

Magyarországjának víziójában: az ország egységét meg kell tartani – vissza kell állítani –, a 

garanciát pedig továbbra is a nemzetiségek magyarosodásában látta.  

Bár a két világháború között Csehszlovákiában meggyökerezett az új intézményrendszer, a 

szlovák nyelvű sajtó, és egy politikus réteg is felnőtt az első 10 év alatt, az ország létezését, 

életképességét mégsem tudta elfogadni, a szlovákok által vágyott visszatérés illúziójában 

merengett.536 Pechány képtelen volt ezen túllépni, és értékítéleteiben görcsös félelem 

mozgatta – például az alföldi szlovák színileőadások és lapindítási kísérletek kapcsán is ezt 

láthattuk. Életében a magyar kormányok mindenkori nemzetiségpolitikáját hűen szolgálta; 

ezeknek szintén előnyös volt lojális személye, akivel a magyar nemzetiségpolitikát a külföld 

felé reprezántálni lehetett. Ezt a reprezentaív szerepet támasztja alá az is, hogy a kormány 

szócsövéül szánt Slovenské Novinyt szerkesztette, azonban szakmai kérdésekben a szlovák-

magyar múltról helyette inkább Steier Lajos szólalt meg, Magyarország államfordulat utáni 

kisebbségi viszonyait Gratz Gusztáv mutatta be, szlovákiai magyar vonatkozásban Gogolák 

Lajos írásait közölte a Magyar Szemle. Pechányra nem találtunk ezeknél hivatkozást. 

Ugyanakkor a Miniszterelnöki Hivatal bizalmas levelezéseiből igazolható, hogy az 

államfordulat után a magyarországi szlovákok között kifejtett magyarosítási törekvéseire kellő 

súllyal odafigyeltek, és azt támogatták – például az állami óvodák felállítására tett javaslatait. 

Ezzel együtt sem zárható ki, hogy Pechány tevékenységével jóhiszeműen törekedett annak 

megvalósítására, amiben vélhetően hitt. Eszerint a harmóniát kereste volna Magyarország 

egyes nemzetiségeinek a magyar államon belüli szabad fejlődése és az állam feltételezett 

érdekei között. Ezt az érdeket bizonyára a nyelvi egységben találta meg. Azonosulhatunk Kiss 

                                                
534 IFJ. BERTÉNYI, 2011. 354. 
535 PRITZ, 1995. 276. 
536 Csehszlovákia stabilizálódásáról és a magyar fél illúziójáról a felföldi szlovákok hangulata kapcsán 
lásd például:  
MICHELA, 2009. 
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Gy. Csaba véleményével, aki így értékeli Pechányt: „…számára a nemzet elsősorban politikai 

közösséget jelentett az egész Európában elterjedt klasszikus liberális nemzetfogalom 

értelmében. Természetesen tisztában volt azzal, hogy Magyarországon ennek a nemzetnek a 

tagjai különböző nyelveket beszélnek, de az országhoz, a közös történelemhez fűződő 

lojalitást tartotta elsődlegesnek.537  

Ami az államfordulat előtt még okkal merülhetett fel, hogy a hungarus-koncepciót képviselte, 

az államfordulat után ez a felvetés már biztosan és egyre inkább okafogyottá vált. Átmeneti 

típus, akinek az identitását nem feltétlenül jellemezte állandóság vagy tökéletes 

bizonytalanság. A környezeti hatások, ezzel összefüggésben a nyelvében sokszínű, de magyar 

dominanciájú környezet megtapasztalásának az élménye, a változó kor is befolyással voltak 

rá, és talán az érvényesülés reménye is motiválta őt. A karriernek, az előbbre jutás 

lehetőségének szintén szerepe lehetett abban, hogy, akárcsak a szlovák származású 

értelmiségiek többsége, ő is a jobb boldogulásban bízva a magyarosodást választotta.  

Természetesen nem mindenki azonosult Pechány nézeteivel, kritikát elsősorban a szlovák 

nemzeti mozgalom részéről kapott. A szlovák nép elárulásával vádolták, mivel azonosult az 

egységes magyar politikai nemzet eszméjével, és mert támogatta a magyarosító törekvéseket. 

A Budapesti Szlovák Katolikusok Körének 1907. évi június havi üléséről készült beszámoló 

hírt adott Pechány jelenlétéről is. A cikk írója – név nélkül – megemlíti, hogy Pechány 

„…kellemetlenül érezte magát az ülésen, miután szembesült öntudatos kiállásunkkal. 

Merthogy amikor azzal kérkedett, hogy ő milyen jó szlovák, az egyik tag a szemére vetette, 

ha az, miért ír olyan lelkiismeretlen módon a szlovákok ellen. Erre elszégyellte magát s a 

sarokba húzódott. Bizonyára valamiféle pánszlávizmust szerette volna felfedni, és ez neki 

nem sikerült. Elhisszük hát neki, hogy ez bosszantotta őt.”538 

A Slovenský Týždenník Apponyinak a szemére vetette Pechánnyal kapcsolatban, hogy 

személyét az iskolák ellenőrzésére nem mint pedagógust, hanem mint politikust, tehát mint a 

kormány segítőjét jelölte ki. „Hiszen Pechány úr az állam által támogatott Slovenské Noviny 

szerkesztője, és ő az, aki a szlovákok körében meg akarja alapítani az ún. békepártot, egy 

olyan pártot, mint amilyen a régi liberális párt volt, mely majd mindenre, ami történik nálunk, 

rábólintana, eközben meg mindnyájan koldusbotra jutnánk.” A Milan Hodža által szerkesztett 

1903-ban elindított lap kereste a választ arra, hogy a miniszter miért olyan embert küldött ki, 

aki inkább politikusnak, mint pedagógusnak tekinthető. „Azt gondoltuk, hogy tapasztalatokat 

gyűjtött azzal a céllal, hogy megtudja, miként lehet a szlovákokat a legkönnyebb módon 
                                                
537 KISS, 2000. 258.   
538 Jako nažívame, Valné zhromaždenie Katolíckeho Kruhu. Slovenský Týždenník. 1907. jún. 28., 4.  
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elmagyarosítani. Azonban ez csak részben igaz.” Pechány bejárta a választókerületéhez 

tartozó községeket (a Pozsony megyei Stomfát és környékét). A lap állítása szerint 

„Nyugdíjba küldte azokat a tanítókat, akiket nem tartott alkalmasnak a magyarosítási 

törekvésekre. Elkezdte küldeni és a mai napig megküldi az összes falunak a Slovenské 

Noviny egyes lapjait.” A Týždenník felháborodottan tudatta, hogy Pechány a tanítóknak 

címezte ezeket. „Politikai lapot küld a tanítónak, hogy a nép körében terjessze, mert ha nem, 

bizony rosszul jár! Ez olyan botrány, betyár cselekedet, melynek párja nincs! Tehát a tanító 

nem kell, hogy tanítson, hanem inkább politikai jellegű, az állam által támogatott lapot kell 

terjesztenie. A tanító kortesévé kell hogy váljon a kormány jelöltjének, mert ezt hangsúlyozni 

kell: Pechány úr a jövő évi választásokon a kormánypárt jelöltjeként indul a sztupavai 

választási körzetben. …Íme ez Apponyi pedagógiája! Mégis, téved a miniszter úr is, meg a 

bérese is. Csak merészelje jelölni magát nálunk. Úgy elnadrágoljuk, hogy nem fog többé 

vágyni az után, hogy a sztupavai körzetbe lépjen.”539 

Pechány irodalmi munkásságáról írt például szintén a Slovenský Týždenník 1912-ben. Arra a 

hírre reagált, mely szerint Pechány és mások könyvsorozatot terveznek kiadni a 

magyarországi szlovákok, szerbek, románok, németek és ruszinok kultúrájáról (a Nemzetiségi 

Könyvtár Sorozatban 1913-ban valóban megjelent A magyarországi tótok című monográfia 

mint az első átfogó kézikönyv a szlovákságról magyar nyelven). A szlovák rész tervezetére 

reagálva a lap ezt írta: „Olvasóink elgondolhatják, kulturális tekintetben miféle leírása lesz az 

a szlovák népnek, mit ír majd a Slovenské Noviny szerkesztője. Azonban még a magyar 

közönségen belül is találhatók olyanok, akik egyszerűen nem hajlandók elismerni, hogy az 

ilyen …Pechány féle könyvek bárkinek is a hasznára válhatnának.”540 Véleménye 

alátámasztására idézett a Vágvölgyi Lapból: „Ez a mű éppenséggel nem lenne teljes 

egészében fölösleges, ha az egyes köteteket olyan kiváló írókkal íratták volna meg, akik 

tudósként foglalkoznának nemzetük szükségleteivel. Azok, akik erre jó szándékkal 

vállalkoztak, bármennyire is megtisztelve érzik magukat, mégis, nincsenek abban a 

helyzetben, hogy e téren megbízható és értékes munkát állítsanak össze, ezért félő, hogy ez a 

vállalkozás kudarccal végződik majd. Miként fog az kinézni például, ha a szlovák rész 

felelőse leírni kényszerül majd, hogy a falusi iskolákon kívül, a szlovákoknak nincs egyetlen 

szakiskolájuk sem, holott a törvény szlovák nyelvű egyetemi tanszéket is biztosít.”541  

                                                
539 Nový Apponyiovský škandál. Slovenský Týždenník. 1909. dec. 17., 2-3.  
540 Rozumný hlas o národnostnej politike. Slovenský Týždenník. 1912. ápr. 12., 5.  
541 A Slovenský Týždenník által a Vágvölgyi Lapból idézett cikk, a pontos hivatkozás feltüntetése 
nélkül, 1912. ápr. 12., 5.  
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Üdvös lenne, teszi hozzá a szlovák nyelvű lap, ha a hatalmon lévő képviselők az 

országgyűlésen elérnék, hogy abban a 120 iskolában, melyeket az állam Trencsén megyében 

építtet, a tanítás szlovák nyelven folyna. Mert nemhogy a felsőoktatásban, de a közép- és 

szakiskolák tekintetében, sőt, kevés kivétellel a falvakban is a szlovákok hiányt szenvednek 

szlovák nyelvű oktatási intézményekben.  

Pechány 1918 utáni értékelésével külön kell foglalkoznunk. Tekinthetünk-e rá úgy, mint a 

dualizmus, majd a Horthy-rendszer azon képviselőjére, aki származását nem tagadva, a 

magyar államiság ezeréves hagyományaiból kiindulva hitt a nemzetiségekkel közösen megélt 

jövőben, ebből adódóan pedig az egységes és erős hazában? Az egyik történeti narratíva 

szerint nem. Bár személye kapcsán vitathatatlan szlovák származása, munkásságának 

megítélése mégis két szélsőség között mozog. Az egyik oldalon – általában szlovák részről – 

a magyar sovinizmus szlovák származású, de tévútra tévedt „renegát” képviselőjeként 

jegyzik, illetve igyekeznek személyéről megfeledkezni. A Rizner-féle szlovák nemzeti 

bibliográfiában magyarként szerepel például. A mai szlovák történészek is hajlamosak arra, 

hogy csupán a szlovák narratíva oldaláról értékeljék őt, mereven elutasítva, amiért szlovák 

származásúként a magyar nemzetpolitikát szolgálta. Például Miroslav Kmeť Pechány 

vonatkozású írásaiban írja róla: „szlovák származása ellenére élete végéig a magyar 

nemzetiségi politika hű kiszolgálója maradt”.542 Ugyanő kategorikusan a pejoratívan csengő 

„odrodilecnek” – „elfajzottnak” nevezi Pechányt.543 Fraňo Ruttkay kollaboráns szlovákként 

tartja számon a magyar irredentizmus szolgálatában.544 Laco Zrubec író – újszerű kifejezéssel 

élve – pedig egyenesen karaktergyilkosságot követ el, amikor elbeszélése hősét, Pechány 

Adolfot egy „ellenimázs-kampányban” erkölcsileg diszkreditálja.545 A szlovák szülő otthonról 

idegenbe került gyermeke múltját, származását maga mögött hagyva, és megtagadva karriert 

épít a magyarosodó Pesten. A könyv hangulatát jellemzi a következő pár mondat, amit 

                                                
542 „…napriek svojmu slovenskému pôvodu zostal až do konca života verným prisluhovačom 
maďarskej vládnej národnostnej politiky”.  
KMEŤ, 2008. 176. 
543Pechány irodalmi munkássága kapcsán azonban elismeri, hogy jól ismerte a történelmet és Trencsén 
megye társadalmi viszonyait. Kmeť példaként említi az Adatok a nép psychologiájához, Trencsén 
Megye Népe című munkáját. Hozzáteszi, a tényeket szerinte önkényesen használta fel, hogy 
elképzeléseit alátámassza.  
KMEŤ, 2005. 28-29, 35. 
544 A tényeket a történelmi kontextusból kiragadva alakulhatott ki Fraňo Ruttkay történész Pechányról 
alkotott egyoldalú véleménye. A kormányzat figyelmét szerinte a magyarországi nemzetiségek totális 
elmagyarosításának támogatásával hívta magára, és az általa szerkesztett kalendáriumok és brossúrák 
elnyomták a szlovák nemzeti öntudatot, és hamisították Szlovákia és a szlovákok történetét. 
RUTTKAY, 1998. 59. 
545 Az ellenimázs-kampány fogalmat Zsolt Péter használja dolgozatában. Forrás helye: 
http://www.meltanyossag.hu/files/meltany/imce/doc/ny-akaraktergyilkossag-090421.pdf 
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Pechány fiatalkori szlovák barátja, Hrehor mond az után, hogy a miniszteri biztos megtagadta 

őt, és nem segített neki, és mielőtt felakasztja magát: „Pechány, a doktor úr Pechány, nagy 

ember lett. Nagyságos úr kemény, fehér gallérral. …Oligarcha lett.”546 

Pechány motivációját kutatva meg kellett ismernünk a brutális magyar rezsimről és masszív 

elmagyarosító kampányról – bizonyára túlozva – is író Kmeť érveit, aki a budapesti 

szlovákok magyarosodását pragmatikus okokkal indokolja. Eszerint a pánszlávizmus bélyege 

a jól fizetetett állás és a karrier végét eredményezte.547 Mindez persze motiválhatta Pechányt 

is, ő azonban, láttuk, már Budapestre érkezése előtt a magyarosítást nyíltan támogató 

közegben tevékenykedik, például a galgóci polgári iskolában. Figyelembe kell vennünk 

továbbá azt is, hogy a magyar középiskolákon eltöltött diákévek után a pesti egyetemi évek 

nem kis hatással lehettek identitásának alakulására. Mindezért el tudjuk fogadni Kmeť 

állításának azt a részét, amely a pesti magyarosodó nagyvárosi polgári közeg vonzó jellegét 

hangsúlyozza, de hozzátesszük, hogy Pechánynak már Pestre érkezése előtt volt alkalma 

megtapasztalni a magyar nyelv elsajátításának az előnyeit – gondolhatunk például trencséni 

ösztöndíjára, amit a magyar nyelv sikeres tanulásával érdemelt ki. Bizonyítványaiból 

láthattuk, évről-évre javult az előmenetele, Znióváralja után a trencséni hármas, majd kettes 

osztályzatot Nyitrán már az egyes váltotta magyar nyelvből. Részletesen nem ismerjük 

Pechányék családi hátterét, az anyakönyvből azonban láttuk: házasságon kívül született 

gyermek, keresztapja pék, talán nem voltak vagyonosak. Nem zárható ki ezért, hogy akár 

éppen a trencséni anyagi támogatás döbbentette rá őt vagy családját arra, hogy a magyar 

nyelvet megéri jól ismeni, és birtokában előbbre lehet jutni. 

Podhradsky György így emlékezett meg halálát követően az egykori kollégáról és barátról: 

„Egyszerű Trencsén megyei szlovák családból származott, szülőhelyéről hozta magával 

jelleme legalapvetőbb vonásait: a szorgalmat, a szívósságot, a hajthatatlanságot és a 

keménységet. A mostoha természet keménysége már gyermekkoruktól rákényszeríti 

földijeinkre a végtelen szorgalmat, a munkát és a küzdelem képességét, emellett pedig a 

rendíthetetlen hitet, a mély vallásosságot és a látszólag nyers külső alatt lévő forró érzelmeket, 

a rosszabb szociális helyzetben lévő földijeinkkel, illetve a társadalom egyéb rétegeivel 

szembeni megértést.”  Életművét így summázza: „…jó katolikus volt és egyházának hívő fia, 

                                                
546 Julo Hrehor fiáért járt közben Pechánynál. Négy évet kapott, amiért tiltakozó megmozdulást 
szervezett. Társaival szerette volna elérni, hogy az Illavára helyezett szlovákul nem tudó papot 
mozdítsák el. Pechány a következőt válaszolta: „Te nem tudod, hogy azért dolgozunk, hogy egy 
államban egy nemzet legyünk?”  
ZRUBEC, 2001. 123, 125. 
547 KMEŤ, 2009. 61-66.  
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jó szlovák volt, ezt sosem tagadta, jó és hűséges gyermeke volt az ezeréves magyar hazának 

is, ahol egyedüli lehetőséget látott sajátjai biztos boldogulására. Élete során értelmével és 

tollával szlovák népét szolgálta – akkor, amikor megtanította a szlovákságot szeretni mindazt, 

ami a sajátja, és tette ezt egyben igaz magyar hazafiként is”.548  

Tevékenységét tekintve az egyes megítélések összefoglalására álljon itt végezetül egy 

gondolat szintén Podhradsky Györgytől: „…s hogy kinek volt igaza munkássága 

eredményeinek megítélésében, neki, avagy ellenfeleinek, azt megmutatja a jövő és arról 

ítéletet a történelem hoz. Mindenki el kell azonban hogy ismerje a szlovák kérdésben kifejtett 

munkássága súlyát.”549  

1942. június 15-én halt meg Budapesten, a Fiumei úti temetőben kísérték el utolsó útjára.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
548 Juraj Podhradský: Dr. Adolf Pechány (1859-1942). Slovenské Noviny. 1942. június 1, 3- 5.  
549 Uo.  
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