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FedInec csILLa

„…olyanezakép,minthaegyösszetört
tükörvolnaamagyartársadalom,

illetveamagyarlélek”.
Hokkykároly(1883–1971)életeéstevékenysége1

csILLa FedInec 94(477.87)
„…ThispictureissuchasiftheHungariansocietyandthe 316.022.4(=511.141)(477.87)
Hungariansoulhavebeenbrokenmirrors”.Thelifeandactivitiesof 32-051
károlyHokky(1883–1971)

keywords: history of Transcarpathia, the first czechoslovak republic, revision, emigration, theHungarian
nationalminority,ethnicHungarians.

1919. május 8-án Párizsban megszületett a döntés arról, hogy kárpátalját
csehszlovákiakapjameg,amitaz1919.szeptember10-isaint-germainiszerződésbe
foglaltak bele. ugyancsak május 8-án, ungváron az úgynevezett központi ruszin
nemzetiTanácskinyilvánította,hogycsatlakoznikívánaformálódócsehszlovákállam-
hoz.azonbanugyanígyvoltakhíveikárpátaljánaMagyarországkötelékébenmaradás-
nakésfőkéntamáramarosirészenpedigapolgárháborúsoroszországbólkiszakadni
akaró, formálódóukránállamhoztartozásnak.anemzetköztipolitikaszíntérenazon-
bancsakacsehszlovákopcióvalfoglalkoztak,skárpátaljánakcsehszlovákiáhozcsa-
tolásaáltalmegteremtődöttaközvetlenösszeköttetésaz1920–1921-benlétrejöttún.
kisantantszövetségállamai(csehszlovákia,románia,jugoszlávia)között,melynekleg-
főbbcéljaMagyarországesetlegesrevízióstörekvéseinekmegakadályozásavolt.

azújhelyzetbenakárpátaljai(Podkarpatszkarusz-i)magyarközösségnekmegkel-
lett szerveződnie. a közösség egyes tagjai önként vagy kényszerűségből a trianoni
Magyarországterületéreköltöztek,ahelybenmaradókszámárapedigalegfontosabb
azalkalmazkodásvolt.alegkomolyabbtörésvonalatazelsőévekbenazjelentette,hogy
aközhivataltviselőktől,államialkalmazottaktólmegköveteltékahűségeskületételéta
csehszlovákállamra.ugyanígykomolyproblémákatjelentett,hogyacsehszlovákállam-
polgárságnemjártautomatikusan,amiszinténszámossérelmetokozott.

az 1919 utáni kárpátaljai magyar politikusok zömmel újoncok voltak a politikai
pályán,snémelyekszámárakényszerűváltástjelentett.közéjüktartozikHokkykároly,
akitanáripályájátkényszerültfeladni,amihezsohatöbbénemtértvissza,deazokta-

1 készült a bolyai jános kutatási Ösztöndíj támogatásával. külön köszönetem fejezem ki
ayklernéPappZsuzsának,Hokkykárolyunokájának,akiacsaládáltalmegőrzött,anyilvá-
nosságelőttmindeddigismeretlendokumentumokatarendelkezésemrebocsátotta.
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tásügy szívének kedves terület maradt. Hokky ugyan kényszerből váltott pályát, de
végülelhivatottpolitikuslett.

MagyarulHokkykároly,„csehszlovák”változatbankarolyHokky,karolHokky,karel
janHokky,angolosancharlesj.Hokky.azegyiklegismertebbkárpátaljaipolitikusakét
világháború közötti időszakban – helyi politikai tevékenységén túl az 1920-as évek
végétől,az1930-asévekbentagjavoltaprágaiparlamentnek,majdaszenátusnak,a
revízióutánpedigamagyarparlamentnek–mégisviszonylagkevesettudunkróla.a
különbözőforrásokbanelszórtinformációösszegyűjtéséreugyankorábbanislettvolna
mód,ámakisszámú,mégisigenfontoscsaládidokumentumok,illetveemlékeknélkül
ezmégsemvoltreálisfeladat.csehszlovákidőszakbeliszenátorságáravoltalegbüsz-
kébb,ésáltalábanacsehszlovákiaimagyarpolitikusilétmeghatározóvoltazéletében:
küzdelemamagyarságértazelsőkisebbségikorszakban.Mindentmegváltoztatotta
revízió,ésmindentmegváltoztatottakényszerűemigrációis.kisebbségipolitikusként
elsősorbanazoktatásügyszolgálatáttartottaszemelőtt.azetnikaikülönbözőségeket
a kulturális különbözőségekben vélte felismerni, legfőbbmagyar értéknek a sajátos
magyarkultúráttartotta.

„Hogynagynépvagyunk-e,aztnemmiállapítjukmeg,hanemmások.deéppenazért,
mertkisnépvagyunk,akultúráértnekünksokkaltöbbetkelláldoznunk,mintmásné-
peknek.anépekóceánjábannekünkszellemi,erkölcsiésjellembeliértékeketkellhor-
doznunk.”2

„Magyarok,vigyázzatokakultúrátokra,tanuljatok,merthanemtanultok,beteljesedika
nagyszéchenyimondása:elvészanépem,mert tudománynélkülvaló.” (Hokky2004,
114.p.)

aMonarchiában

Hokky károly 1883. január 31-én született az abaúj-Torna vármegyei szepsiben
(Moldavanadbodvou).akassaiegyházmegyeszepsirómaikatolikusegyházközségé-
nek3 keresztelésianyakönyvéből1908.június27-énkészültkivonatszerintatörvénye-
senszületettfiúgyermeket1883.február16-ánkereszteltékkárolyjánosnévre.apja
HokkyGyulakereskedő,anyjavargaTerézágostaivallású.4 akésőbbiekbenamásodik
keresztnevetnemhasználta,denevénekangolváltozatábaninnenvanaj.(charlesj.
Hokky).

a gimnáziumot rozsnyón végezte, majd a budapesti Tudományegyetemen és a
kolozsvári Magyar királyi Ferenc józsef Tudományegyetemen tanult tovább. (Plachý
2012,120.p.)akolozsváriországosközépiskolaiTanárvizsgálóbizottságföldrajzból
és történelemből képesítette. Tanári pályafutását budapesten, a vII. kerületi
damjanich utcai gimnáziumban kezdte, majd a vallás- és közoktatásügyi miniszter

134 Fedinec Csilla

2 azországgyűlésképviselőházának338.ülése1943.november17-én.Képviselőházi napló,
1939,XvII.kötet.353.p.

3 a műemléki római katolikus templom látképe a város mai hivatalos honlapján:
http://www.szepsi.sk/virtualtour/(2015-01-28)

4 családiiratok.susanM.Papp,kanada.
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5 aziskolaépületeképeslapon.szlovákiaiMagyaradatbank.Id:174573.http://adatbank.sk/
kepeslap/kassa-73/(2015-01-28)

6 családiiratok.susanM.Papp,kanada.
7 kodályZoltán1916-banacs.éskir.34.gye.legénységétőlgyűjtötteakassailaktanyábana

„Galíciábanmegszólaltarézágyú.Harmincnégyes,mértvagyolyanszomorú?”kezdetűkato-
nadalt.(szalay2014,44.p.)

8 Personal Verordnungsblatt. 1916,48.sz.1379.p.;családiiratok.susanM.Papp,kanada.
akatonaiérdemérmetI.Ferencjózsefalapítottaolyantisztekrészére,akikkiválószolgála-
tokértbékébenvagyháborúban„Legfelsőbbelismerés”-benrészesültek,békébenpirossza-
lagon,háborúbanszerzettérdemekértakatonaiérdemkeresztszalagján.elsőalkalommal
bronz-, ismételt alkalommal ezüstérmet adományoztak. a kiváló vezetésért, illetve hősies,
vagy eredményes magatartásért adományozott kitüntetés szalagjára kerültek kardok.
http://rendjel.myhunet.com/hu/a-kiegyezestol-az-I. -vi laghaboru-vegeig-(1867-
1918)/signum-Laudis/(2015-01-28)

9 családiiratok.susanM.Papp,kanada.

1908.október17-énkelt118.886sz.rendeletévelakassaiállamiFelsőkereskedelmi
Iskolában5 folytatta.am.kir.vallás-ésközoktatásügyiminiszter1911.július13-ánkelt
82.412.számúlevelébenszeptember1-jétőlfelsőkereskedelmiiskolairendestanárrá
nevezteki.Földrajzot,történelmet,magyarnyelvetésirodalmat,kereskedelmiföldraj-
zottanított.6

az első világháborúban a cs. kir. 34. gyalogezred (Markó–Lányi Lindner–bia-
loskorski1937)7 4.menetszázadábanfőhadnagyirangbanszolgáltazoroszfronton.az
1914.november25-énkiadott100.számú„Hírekasebesültekrőlésbetegekről”lajst-
romszerinthaslövéstkapott,ésakassaileányiskolábanelhelyezetttartalékkórházban
gyógykezelték. ezután szolgálati viszonyon kívüli állományba került, belgrádban,
krajován(craiova,románia)ésudinébenteljesítettszolgálatot.1916-banmegkaptaa
bronzkatonaiérdemérem(katonaiérdemkeresztszalagján)kardokkal8 kitüntetést.

acsehszlovákkárpátalján

acsehszlovákidőszakelsőéveibenkassánmaradt.egyakassaiállamifelsőkereske-
delmi iskola igazgatóhelyettese által 1919. október 30-án kiadott „Működési
bizonyítvány”szerint„kiválótanár,magatartásamindenkorteljesenkifogástalanvolt”.9

Tanáriállásábólazonbanmégabbanazévbenelbocsátották,amitsúlyossérelemként
éltmeg.azelbocsátásnyilvánvalóanazzalvoltösszefüggésben,hogyszámossorstár-
sáhozhasonlóannemtetteleahűségeskütacsehszlovákállamra,nemkapottállam-
polgárságotsem.1936.december14-iprágaiszenátusibeszédébenazállampolgár-
ságrendezetlenségétmégmindigalegfontosabbproblémákközésorolta:

„denemcsakazautonómiamiatt,hanemegyébokokmiattisbizalmatlanokvagyunka
kormánnyalszemben,mertaközigazgatásnakmajdnemmindenágábanalkotmánysé-
relmekkeltalálkozunk.
csaknemmindenminiszterünkállandóanazthangoztatja,hogyittamagyarságnakaleg-
jobbdolgavanéshogyittamagyarságnakmegadtakmindenjogot.énerrecsakaztfelel-
hetem, ha már olyan erős meggyőződéssel mondják ezt, hogy én azt kívánom, hogy

… olyan ez a kép, mintha egy összetört tükör volna a magyar társadalom... 135
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10 Honiilletőségibizonyítvány,38694/1924.ikt.sz.,903/924.jkvisz.családiiratok.susanM.
Papp,kanada.

11 9.910.M.e.sz.aMagyarszentkoronáhozvisszacsatolt felvidéki területekenvoltmagyar,
illetőlegvoltcseh-szlovákközszolgálatialkalmazottakésnyugdíjasok,valamintam.kir.hon-
védségésam.kir.csendőrségvolttagjai,úgyszinténmindezeközvegyeiésárváiellátásának
szabályozásáról.kelt1939.október30.Magyarországi Rendeletek Tára. 73.évf.1939. I.
kötet.budapest,M.kir.belügyminisztérium,1940.1976–2003.p.

12 családiiratok.susanM.Papp,kanada.
13 avárosmaihivataloshonlapja:http://rada.vynogradiv.com.ua/(2015-01-28)
14 1947-benmentférjhezdr.PappGáborhoz(Máramarossziget,1915–cleveland,2011),aki-

vel 1951-ben együtt érkeztekclevelandbe.négy lányuk született: éva,klára,Gabriella és
Zsuzsa.(Jó munkát! Clevelandi Magyar Cserkész Értesítő. 30.évf.,1.szám.2011.augusz-
tus.13.p.)amakanadábanélőayklernéPappZsuzsa(susanM.Papp)bocsátottarendel-
kezésemre a tanulmányban idézett dokumentumokat. életrajza: http://www.postmod.ca
/whoarewe.php.kárpátaljaivonatkozásúdokumentumregénye:Papp,susanM.:Outcasts: A
Love Story. Toronto,dundurnPress,2009.Magyarul::Megtagadva – Egy szerelem igaz tör-
ténete. budapest,aposztrófkiadó,2010.2011-benIzraelbenhéberüliskiadták.

15 családiiratok.susanM.Papp,kanada.

ugyanannyijogukésolyanjódolguklegyennekikésgyermekeiknek,mintamilyenjódol-
gunkvannekünkésgyermekeinknek.
azállampolgárlegelsőéslegfontosabbjogaállampolgárságánakelismerése.ezagyöke-
remindenmásjognak.”(Hokky2004,381.p.)

kassán1924.augusztus14-ikeltezésseladtakiavárosiközjegyzőazigazolást,hogy
1919.december17.ótakošiceközségben,azazkassán „birhoni illetőséggel”.10 az
1921.július26.és1938.november2.közöttiidőszak„ténylegesszolgálatbannemtöl-
töttideje”.azonbanezta„17év3hónapés6nap”hosszúságúidőszakotaz1939.évi
9.910.M. e. rendelet11 alapján1941. szeptember10-én kelt 16.048/1940. eln. sz.
pénzügyminisztériumi levéllel„anyugdíjbabeszámítottszolgálati idejéhez”hozzászá-
mították.12

Hokky 1923-ban költözött nagyszőlősre (ma: vynohradiv ukrajnában; az alföldre
kilépőTiszáhozközel,aFekete-hegylábánálterülel,közelamagyar–román–ukránhár-
mashatárhoz13).anagyszőlősiházasságianyakönyvszerintarómaikatolikus,nőtlen
tanító,Hokkykarel1925.június9-énvettefeleségülaz1906.március18-iszületésű
krasznay Margit (krasznyova Markéta) háztartásbeli, református hajadont. a
nagyszőlősi járás főszolgabírája nagyszőlősön 1942. január 14-én kelt, 94/1942.
számúvéghatározatábanutasítottaahelyianyakönyvvezetőt,hogyaházasságianya-
könyvben„amegjelöltalapbejegyzésnéléskiigazításokrovatábanjegyezzefel:avőle-
gényfoglalkozásanemtanító,hanemközépiskolaitanár.”akiigazításindoka,hogy„a
foglalkozástévesennematényeknekmegfelelőenlettbejegyezve”.1926.február22-
én született, református hitben kereszteltkatalin nevű lányuk,14 1928.május19-én
pediganagyszőlősirómaikatolikusplébániánIstvánGézanévrekereszteltfiúk.15

„az1918-asállamfordulatotkövetőenazújállamhatóságaiamagyarnyelvűsajtó
zömétmegszüntették.kevésvoltazoknakalapoknakaszáma,melyekrégivagymódo-
sítottnévenmegtudtákőrizniazegzisztenciájukat[…]arégisajtónagyrészétlikvidá-

136 Fedinec Csilla
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16 L.többekközött:Hokkykároly:akárpátaljaikeresztényszocialistaPártról.InHangelLászló
(szerk.):Mit élt át a Felvidék? budapest,FelvidékivoltPolitikaiFoglyokországosérdekvé-
delmiszövetsége,1938.48–52.p.;A felvidéki magyarság húsz éve 1918–1938. budapest,
egyeteminy.,1938;angyalbéla:Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt tör-
ténetéhez. (Fontes historiae Hungarorum, 1.) somorja – dunaszerdahely, Fórum
kisebbségkutatóIntézet–Liliumaurumkönyvkiadó,2004.

17 „…akétpártegyesüléséneknemvoltakmélyebbvilágnézetiakadályai(hiszmindakétpárt
hangsúlyozottankeresztényalaponállott),akétpárt-rendszergyakransúlyosbajokfölöttvolt
kénytelen szemethúnyni. […] a kétpárt-rendszerminden jóakaratú igyekezet ellenére vég-
eredménybenpártideológiáranevelt”.(Ölvedi1936,384.p.)

18Az Őslakó, 1936.június27.;Kárpáti Magyar Hírlap, 1936.június25.
19A Keresztény Szocialista Párt programja. kiadjaazužhorodiker.szocialistaPárt.užhorod,

1919.

lócsehszlovákpolgárirendszerelvilegnemálltútjábanannak,hogyújlapokkeletkez-
zenek,sígyakétvilágháborúköztiidőbenkiisbontakozottatöbbrétegűésrendkívül
soklapegységbőlállókisebbségisajtó.”(Turczel1981,299.p.)csehszlovákiábanmin-
tegy600különfélemagyarlapotadtakkihosszabb-rövidebbideig,ebbőlkörülbelül70-
etkárpátalján.ezekegyikevoltaHatárszéli Újság.alap1908és1930közöttjelent
megungváron.1921.május8-tól lettakárpátaljaikeresztényszocialistaPárthivata-
loslapjaHokkyszerkesztésében.

acsehszlovákiához csatolt kárpátalján a lakossága kivételes aktivitással vetette
belemagátazegyesületekéspártokalapításába.apolitikaipártok„nemzeti”(ruszofil,
ruszin,ukrán,magyar,zsidó,németésetnikaitényezőktőlfüggetlen)ésterületi(orszá-
gospártregionálisszervezetevagyregionálispárt)tagolódásamár1919-benvégbe-
ment.ennekmegfelelőenszerveződteka„magyarnemzeti”irányvonalatképviselőpár-
tok is.az1920-asévekelejénmégkét regionálispártjavoltahelyimagyaroknak:a
ruszinszkói Magyar jogpárt és a Podkarpatszka ruszi őslakosok autonóm Pártja.
velük párhuzamosan alakult ki két nagy országos párt, az országos keresztény-
szocialistaPárt(okP)ésazországosMagyarkisgazda,FöldműveséskisiparosPárt
kárpátaljai kerülete. az évtized közepétől azonban már csak az okP16 és a
kisgazdapárt (1926-tólMagyarnemzetiPártnéven)van jelen1936-ig,amikorakét
párt egybeolvadt egyesültMagyar Párt (eMP) néven, jaross andor elnökletével.17 az
alapelvekanemzetieszme,keresztényvalláserkölcsifelfogás,szociálisigazságosság,
demokrácia.azokP,majdazeMPkárpátaljaiprominensevoltHokkykároly.azeMP
1936.június21-iérsekújvárialakulóülésénHokkyjelentettebeakárpátaljaiakcsat-
lakozását,fenntartvaazországrészipolitizálástovábbi,addigisműködőönállóságát:

„akárpátaljaiországosmagyarpártszövetségrészérőlünnepélyesenjelentembecsatla-
kozásunkat[…]annakbiztosítottságamellett,hogykárpátaljaeddigelismertésgyakorolt
belsőadminisztratívésszervezetiautonómönállóságáttovábbraisazegységeskeretben
mindenvonatkozásbanfenntartja.”18

azországoskeresztényszocialistaPártkárpátaljaikerületehivatalosan1920augusz-
tusábanalakultmeg.apárt1919-benkiadottprogramja19 szociálisésgazdaságiköve-
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20Ruszinszkói Magyar Hírlap,1921.november8.
21 1929. október 27-től 1935. május 18-ig parlamenti képviselő. Poslanecká sněmovna

Parlamentu České republiky, http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?org=291&id=1552&l=cz
(2015-01-28)

22 1935.június18-tól1939.január20-ig,akárpátaljaipolitikaipártokfeloszlatásáigszenátor.
senátParlamentuČeskérepubliky,http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=82(2015-01-28)

23 a kárpátaljai sajtón kívül l. czecho-rumanian conflict due to frontier incident. Danubian
Review, vol. 2. no. 4. (september 1935.) 17. p.; The situation of the hungarian schools;
autonomyof largest town inruthenia suspended for last twoandahalf years.Danubian
Review, vol.2.no.5.(october1935.)19.p.;Thesituationinruthenia.Danubian Review, vol.
2.no. 12. (May1936.) 22. p.; Politicalmosaic.Danubian Review, vol. 6.no. 10. (March
1939.) 57. p.; Why are hungarian artists forbidden to give performances in slovakia?
Danubian Review, vol. 4. no. 3. (august 1936.) 15. p.; Ölvedi jános: Magyar kisebbség
csehszlovákiában.Magyar Szemle, 1935,XXv.köt.3.sz.281–284.p.Ölvedijános:Magyar
kisebbség csehszlovákiában. Magyar Szemle, 1937, XXIX. köt. 3. sz. 284–289. p. stb.
Politikai beszédeinek, interpellációinak szövegét l. Fedinec 2004, 112–114., 341–342.,
348–352., 355–361., 381–404., 433–439. p.; a cseh iskolapolitikához... Magyar
Kisebbség, 13.évf.1934.április16.;Mit élt át a Felvidék? 1938,i.m.64–70.,155–157.p.;
společnáčesko-slovenskádigitálníparlamentníknihovna.dokumentyčeskéhoaslovenské-
hoparlamentu.http://www.psp.cz/eknih/index.htm (2015-01-28)képviselőkéntésszená-
torkéntiskülönösensokatfoglalkozottamagyaroktatásüggyel.vö.Fedinec2002.

teléseket fogalmazottmeg,akeresztény szellemiség jegyében.akárpátaljai kerületi
elnök kerekes István, ügyvezetője („politikai elnöke”) pedig nagy kálmán. Miután
1921.áprilisvégénmegszűntapártaddigihivataloslapja,aKárpáti Napló,helyéta
Határszéli Újság vetteát.20 Hokky,azújpártlapfelelősszerkesztőjeegyúttalapártfőtit-
káraislett,1928-tólpedigátvettenagykálmánhelyét.apárt„központja”Hokkyváro-
sa–nagyszőlős.ugyancsak1928-bantartománygyűlési(kárpátaljaimegyei)képvise-
lővéválasztották.

csehszlovákiában a kétkamarás nemzetgyűlésben a képviselői és a szenátori
helyeketapártokválasztásilistáiraleadottszavazatokarányábanosztottákel.akép-
viselőház300, a szenátus150 tagú volt. kárpátaljának9 képviselői és4 szenátori
helye volt, ebből minden alkalommal egyet-egyet sikerült megszerezniük a magyar
nemzetipártoknak(országosanamagyarellenzékipártok9-10mandátummalrendel-
keztek). kárpátalja területén négyszer voltak nemzetgyűlési választások: 1924-ben,
1925-ben,1929-benés1935-ben.1929-benaz„autonomistaPártszövetség”listájá-
ról Hokky lett a parlamenti képviselő,21 1935-ben pedig „az országos keresztény-
szocialistaPárt,aMagyarnemzetiPárt,azőslakosnémetekPártjaszlovenszkónés
Podkarpatszka ruszban, szudétanémet választási szövetség” listájáról szenátor.22

különösenszenátoritevékenységekapottszéleskörűvisszhangotakülönbözősajtó-
orgánumokban.23

Hokky a prágai törvényhozásban elsősorban amagyar iskolaügyet szorgalmazta.
Felpanaszoltatöbbekközött,hogykárpátaljánkevésamagyaróvoda,azoktöbbsége
is felekezeti fenntartású;amagyar iskolákszámanemfelelmegamagyar lakosság
népszámlálásszerintiarányának;szóvátette,hogycsupánaberegszászi ruszingim-
náziumnakvanmagyartagozata;interpelláltavoltungvárikatolikusmagyargimnázi-

138 Fedinec Csilla

szemle-2015-2_szemle-2010-1.qxd  20. 7. 2015  12:02  Page 138



24 vö.Fedinec2007,92–93.p.L.még:rychlík2014,37–45.p.
25 „századunkmagyarkonzervativizmusánakmegítélésébentermészetszerűlegvannakárnya-

latok és koncepcionális eltérések. abban viszont valószínűsíthető az egyetértés, hogy a
Magyarszemleahazaikonzervativizmuslegszínvonalasabb,legtágabbkisugárzásúfóruma
volt,safolyóiratnakmáigszólómondandójavan:maisélőszellemihagyományainkrésze.”
saád(összeáll.) 1989,5.p.alevelezéstl.osZkkézirattár,Fond7/787.

umvisszaadása,anagyszőlősimagyarpolgáriiskolamegnyitásaügyében;aláírásgyűj-
tést szervezett annak érdekében, hogy magyar tanítóképző nyíljon „arra alkalmas
városbanszlovenszkóvagykárpátaljaterületén”.szerinteakárpátaljaimagyarságmár
azzal is elégedett lenne, ha annyi magyar óvodája, elemi, polgári és középiskolája
lenne,mintahánycseh/szlovákvanatartományban.(vö.Fedinec2007,92.p.)Hokky
kétlábbaljártaföldön,amikorpéldáulvédelmébevetteamegélhetésicsempészést:

„a kárpátaljai magyar határmenti lakosság ínsége közismert tény. az esztendők óta
ismétlődő rossz termés folytána lakosságmegélhetésenincsbiztosítva. […]amunka-
nélküliekhatalmastömege[…]alegsúlyosabbnyomorralküzd.kárpátaljanépénekhar-
madrészeellátatlan,akikmindenigyekezetükmellettsemképesekmunkához,kereset-
hezjutni[…]a[…]lakosságegyrésze[…]aszükségkényszeréneknyomásaalattaszom-
szédosmagyarterületekrőlhozátélelmiszereket[…]elismerem,hogyakárpátaljaiínsé-
gesek,amikorilymódongondoskodnakmagukról,nemjárnakatörvényútján,decsele-
kedetüknemjelentolyveszélytazállamérdekeire,hogyezértéletükkelkelljenfizetniük.
Márpedig a kárpátaljai határmenti lakosság ínségesei közül nemegy nyomorgó életét
oltottakiapénzügyőrökgolyója”.(Fedinec2004,341–342.p.)24

HokkytöbbszörjártMagyarországon.eközbenkapcsolatbakerülttöbbekközöttszekfű
Gyulával,aMagyar Szemle szerkesztőjével.25 1934márciusa–áprilisa folyamánrövid
levelezéstisfolytattak.ebbőlkiderül,hogyszekfűfelkérte,írjonalapba„olykoregy-egy
cikket”.Hokkyúgyvélte,hogyacsehszlovákpostanemmegbízható,aleveleketcen-
zúrázzák.sátoraljaújhelyenáprilis26-ánkeltlevélébenígyfogalmazott:

„nagyonköszönömnb.soraidat,smindigmegtisztelőkvoltak.sajnosazonbanminden
levelünketcenzúrázzák.
Legutóbbi leveledet pl. amelyet ápr. 14 adtál fel, április 25-én kaptam meg. azalatt
amerikábóliskaphatnékválasztlevelemre.
arrakérnélek,neírjnekem,mertaMagyarszemlevörösposztóaszemükben.ellenben
engeddmeg,hogyvalahányszorbudapestremegyek,személyesenfelkereshesselek…
Legközelebbegyártatlancikketküldökbeasajátnevemalatt,demáskorcsako-a-sjel-
zésselközöldacikkemet.Hanb.lapodnakmegnemfelelnénekneközöld.viszontlátásig
őszinténtisztelőhíved.”

báregykorábbi,április14-ilevelébenszekfűbiztatta–„Legutóbbiszívessoraidatkísé-
retébenmegküldöttcikkedetköszönettelkézhezvetteméslegyenszabadjelentenem,
hogyaztalegközelebbifolyóiratbanközölnifogom”–,aMagyar Szemle repertóriumá-
ban nem szerepel tőle írás sem valós nevén, sem „o-a” szignóval. (saád [összeáll.]
1989.1–2.k.)
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26Hokkykárolybeszédeacsehszlovákszenátusbankárpátaljajogihelyzetéről.Prága,1937.
június26.(Fedinec2004,404.p).

27 HokkykárolyszenátorbeszédeMilanHodžaminiszterelnökexpozéjakapcsán.Prága,1938.
március9.(Fedinec2004,438.p.)

28Kárpáti Magyar Hírlap, 1938.október19.

adolfHitlerkancellár,valamintHorthyMiklóskormányzóésImrédybélaminiszter-
elnök1938.augusztus23-ikielitalálkozójautánMagyarországszámáranemvoltkét-
séges,hogymegérettahelyzetahatárrevízióra.jarossandor,azegyesültMagyarPárt
elnöke,aki ígéretetkapott,hogybudapestnyíltantámogatnifogjaamagyarpártnyi-
latkozatát,szeptember17-érePozsonybaösszehívtaazeMPparlamentiklubját.szüllõ
Géza és Hokky károly kivételével mindenki jelent volt és megszavazta a
dokumentumot, amely húsz év után elõször nyíltan bejelentette a „csehszlovákiai
magyarnépcsoport” igényétazönrendelkezési jogra. (simon2010, 172–173.p.)de
Hokkyegyetértettaziránnyal,1937.június26-iszenátusibeszédébenleszögezte,hogy
aruszinokaligkaptakvalamit,így:

„könnyen elképzelheti ezek utánmindenki, hogymennyit fogunk kapnimi,magyarok.
Pedigmiisrésztkérünkazautonómiából,mertazakárpátoktóldélreesőterületnépei-
nek adatott. – ruszinszkó magyarsága már több ízben nyújtott át a kormányzatnak
komolyautonómia-javaslatot.deazmindigpapírkosárbakerült,mintáltalábanmindaz,
amitazellenzékbenyújtott,lettlégyenazbármilyokos,helyesésazállamérdekébenis
célszerű.Minketcsalódásnemérhet.Minemisvárhatunkittsemmit,amígeztafojtólég-
körtmegnemszüntetikkörülöttünk.amígnemkapunkvalódiésnemcsakvilággákür-
töltjogokat,addigittahelyzetmegnemváltozik[…]”.26 1938.márciuselejénpedigsze-
nátusifelszólalásbanóvottaháborúsfenyegetéstől:„neazthangoztassa[Milan]Hodža
miniszterelnökúr,hogylegyõzhetetlenekvagyunkésavezérkarifõnökúrseverjeolyan
nagyonmellét, hogyállig fel vagyunk fegyverkezve,mertakkor [Hermann]Gõringmég
nagyobbatütakardjára.ezpedignagyonemlékeztet1914-re.”27

1938 őszén a kárpátaljai Magyar nemzeti Tanács vezetőségének lett a tagja. a
nemzetiTanács,másikkéttagjával,korláthendrével,r.vozáryaladárralegyüttrövid
ideigottvoltkomárombanaz1938.október9–13.közöttamüncheniegyezményalap-
jána területi revízióról zajlómagyar–csehszlovák tárgyalások idején.ahivatalos tár-
gyalásokon nem vettek részt, de azok szünetében r. vozáry átnyújtotta Teleki Pál
miniszterelnöknekakárpátaljamagyarlaktaterületeireésannakhatárairavonatkozó
emlékiratot.28 ennektovábbisorsárólnemtudni,degyakorlatijelentőségeegészenbiz-
tosannemisvolt.

ÚjraMagyarországon

1938.november2-ánnémetországésolaszországdöntésthozottacseh-szlovákiaés
Magyarországközöttiállamhatáretnikaialapúmódosításáról,melynekeredményeként
kárpátaljamagyarlaktasávjaisismétMagyarországrészévévált.avisszacsatoltterü-
leteken nem tartottak képviselőházi választásokat, hanem behívták a képviselőket:
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29 a magyar parlamentben elhangzott beszédeit l. Képviselőházi naplók (1927–1944).
(országgyűlési dokumentumok. naplók és irományok 1861–1990.) http://mpgy.ogyk.hu/
(2015-01-28)

30 azországgyűlésképviselőházának228.ülése1941.december1-én.Képviselőházi napló,
1939,XII.kötet.229.p.

31 Fedinec2010,162–164.p.Hokkyhivataloséletrajzaésfotója:Haeffler István(szerk.):Az
1939–44. évi országgyűlésről. budapest, 1940. 189–190. p. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al939_44.pdf(2015-01-28)azittközöltéletrajznempontos.

1938.december5-énvonultakbeamagyarparlamentbeafelvidékiképviselők,vala-
mennyienazegyesültMagyarPárttagjai.akárpátaljárólbehívotthatmagyarképvise-
lőegyikevoltHokkykároly.akárpátaljaiésfelvidékiképviselőkegyüttalkottáka„fel-
vidéki képviselők csoportját”.29 azeMPkésőbb,1940.március15-ével beleolvadt a
magyarországi kormánypártba, aMagyar élet Pártjába. egy képviselőházi vita során
Hokkyezzelkapcsolatbanígyfogalmazott:

„[…]afelvidékimagyarságkétpártbatömörült,anemzetipártbaésakeresztényszocia-
listapártba.[…]későbbazután,amikorakétpártegyesült,anemzetikeresztényésszo-
ciálisgondolatvolttúlsúlyban–természetszerűleg–apártbanésígyennektermészet-
szerűfolytatásaaMagyaréletPártja,nempediganemzetiszocialistapárt.”30

kárpátalja ruszinlakta területrészének 1939. márciusi katonai visszafoglalása után
sem voltak itt választások. a revízióval visszaszerzett területek mindegyike rendre
kimaradtaválasztásokból.Miután1939.június22-énelfogadtáka6.200/1939.sz.
miniszterelnöki rendeletet a (ruszin) kárpátaljai terület közigazgatásának ideiglenes
rendezésérőlésaz1939:vI.törvénycikketakárpátaljaiterületeknekazországgalvaló
egyesítéséről,aképviselőházba tízkárpátaljai ruszinképviselőthívtakbe.1939.de-
cember31-énhirdettékkiaz1939.éviXvIII.tc.-t„aMagyarszentkoronáhozvissza-
csatoltfelvidékiterületekenésaMagyarszentkoronáhozvisszatértkárpátaljaiterüle-
tenországgyűlésiképviselőkválasztásáról”,melynekalapjánkárpátalján11mandá-
tumot töltenek be (ennyi járása volt a ruszinlakta területrésznek, azaz ekkor már
kárpátaljaikormányzóságnak). a törvénycikketazonbannemhajtották végre,1940.
június 19-én Teleki Pál miniszterelnök parlamenti felszólalásában kitért arra, hogy
kárpátaljánjúnius30-igmegkellettvolnatartaniaválasztásokat,deaháborúsviszo-
nyokmiatteztbizonytalanidőreelhalasztják,abehívottképviselőkmandátumátmeg-
hosszabbították.31 ez a helyzet a háború végéig nem változott. Hokky továbbra is
nagyszőlősönlakott,melyazidőszakbannemtartozottaruszinetnikairégiótösszefo-
gó kárpátaljai kormányzóság területéhez, hanem ugocsa vármegye székhelye volt.
ezzelahelyzettelHokkyisegyetértett,1941.december1-jénaparlamentalsóházában
elhangzottfelszólalásábanígyfogalmazott:

„Példáulabbannincsigazam,amikoraztmondom,hogyamúltkoraképviselőurakittazt
kívánták, hogy ungvárt, Munkácsot, vagy nagyszöllőst csatolják oda kárpátaljához?
engedelmetkérek, van-e itt azurakközül egyetlenegy is, akinem tudja,hogyungvár,
Munkács,nagyszöllősmindigtörténelmilegmagyarvárosokvoltak?(Úgy van! Úgy van!)
azért,hogya20esztendőscsehuralomalattbehoztakodarengetegsokzsidótésegy
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32 az országgyűlés képviselőházának 228. ülése 1941. december l-én.Képviselőházi napló,
1939,XII.kötet.230.p.

33 a kérdésről legújabban: vasas Géza: az elaltatott alkotmány: a kárpátaljai vajdaság ügye
1939–1940-ben.InFedinec2014,71–88.p.

34 az országgyűlés képviselőházának 64. ülése 1939. december 7-én.Képviselőházi napló,
1939,III.kötet.758.p.

35 aruszinegyetemihallgatókfőkéntadebrecenben,budapestenésPécsetttanultak.1941.
május22-éndebrecenbenalakultmegakárpátaljairuszinegyetemiésFőiskolaiHallgatók
egyesülete. vö. Fedinec csilla: Fejezetek a kárpátaljai magyar közoktatás történetéből,
1938–1991. (officina Hungarica, 8.) budapest, nHk, 1999. http://mek.oszk.hu/07400/
07493/(2015-01-28);Fedinec,2002,374.p.

36 Polgáriiskolákatnagyszámbanavgusztinvolosinkormányaidején,1938–39fordulójánállí-
tottakfelavidéken.(Fedinec1999)

37 egyedIstvánhagyatékábanakárpátaljaönkormányzatáravonatkozójavaslatok,hozzászólá-
sok,törvénytervezetekstb.MTakézirattár.Ms10.734/19.az1939.április24-énkelt,alá-
írásnélküli,18oldalasösszefoglaló10–11.oldalaintalálhatókaHokkyravonatkozórészek.

142 Fedinec Csilla

csomószlávotésezzelelvettékannakavárosnakmagyar jellegét,aztnem lehetmár
ruszinvárosnaktekinteni!(Úgy van! Úgy van!)”32

1939.márciusközepétőlTelekiPálminiszterelnökhatározott lépéseket tetta ruszin
autonómia megvalósítása érdekében, de ebben a törekvésében magányos maradt,
nem talált politikai szövetségesekre. 1940 júliusábana ruszin autonómia ügye vég-
képplekerültanapirendről.33 Hokky1939.december7-iképviselőházifelszólalásában
azautonómiávalkapcsolatbanígyfogalmazott:

„Fenntartomaztameggyőződésemet,hogyamígakét lélek,a ruszinésmagyar lélek
összenemforr,addignekünknemlehetazautonómiátmegcsinálni.amikorössze fog
forrni,amikorúgylesz,mintahogyanvolt1914előtt,amikoraruszinságésamagyarság
egyszívbendobbantössze,akkorigenismegkelladniazautonómiát.Megkelladniazért,
mertmegígértük,megkelladni,mertamagyaremberígéretétbetartjaésmegkelladni
azért,mertahűsegetamagyarembermindighűséggeljutalmazza.”34

Hokkyisazokközétartozott,akiketTelekiszakértőicsapatamegkeresett,hogynyilvánít-
sonvéleményt.egyedIstván–Telekinekaruszinautonómiaügyevitájánakkoordinálá-
sávalmegbízott jogásza – 1939. április 24-i összefoglalójában ismertetette „az eddig
beérkezettjavaslatoklényegét”.Hokkyálláspontjátakövetkezőpontokbanfoglaltaössze:
„széleskörü nyelvi jogok. kenyérkérdés elintézése. Tisztakezü komoly tisztviselők.
egyetlenmagyargyermeketneírjanakrusziniskolábaerőszakkal.avegyesajkuhelyekre
alegjobbtanitókat.Tisztaruszinvidékenneállitsanakfelmagyariskolát.aruszinegye-
temi hallgatókat debrecenbe küldjék.35 […] Le kell építeni a sok polgári-iskolát.36 […]
alföldimunkáraminéltöbbembertlevinni.állattenyésztéstfejleszteni.élelmetcsakmun-
káértkelladni.”ezenkívül felhívjaa figyelmetarra,hogyadjanak lehetőségeta ruszin
értelmiségnekazérvényesülésre,illetvearuszinésamagyarintelligenciát„közelebbkell
egymáshoz hozni társadalmilag”. „nagyukránok, nagyoroszok eltávolitandók. Zsidóság
fokozatosankiszoritandó.Pravoszlávkérdéstbölcsenmegoldani.”37 emegítéléshátteré-
refontoskitérnünk.acsehszlovákidőszakbanjelentékenymértékbenátrendeződteka
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38 egyed István hagyatékában... MTa kézirattár.Ms 10.734/23. az 1939–1944 közötti idő-
szakbanvégül,függetlenülazautonómiárólszólóvitáktól,a„magyarorosz”népnévállandó-
sulta6.200/1939.M.e.rendeletfogalomhasználataalapján.

39 az országgyűlés képviselőházának 64. ülése 1939. december 7-én.Képviselőházi napló,
1939,III.kötet.756.p.

40 egyedIstvánhagyatékában...MTakézirattár.Ms10.734/23.
41 sajátkezűlegaláírt„Igazolványhivataliesküről”.családiiratok.susanM.Papp,kanada.
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kárpátaljai etnikai viszonyok, többek között annak következtében, hogymegjelent egy
többösszetevősemigránsrétegiskeletfelől:azoroszországieseményekelőlmenekülő
oroszok, a lengyel területekről illegálisan átszivárgó ukránok, valamint az elsősorban
Galíciából származó zsidók. az illegális bevándorlás ellen változó sikerrel léptek fel a
csehszlovák hatóságok, illetve esetleg szándékosan voltak elnézőek a helyi ruszin és
magyaretnikaiközösségfellazításaérdekében.(Magocsi2005)azsidókazortodox,nem
magyarulbeszélőközösségeketgyarapították,azoroszokésazukránokpedigegyeskép-
viselőik politikai szerepvállalása miatt kerültek középpontba, különösen 1938–1939
kapcsán vádolták őket azzal, hogy kívülállókként szóltak bele a helyi eseményekbe,
behoztákaz„ukránizmust”aruszinokkalszemben.Hokkyszavaimögöttafentimegfon-
tolásokatkellsejtenünk.

ugyancsakazegyed-iratokbólismerjükmégHokkyvéleményétahelybeliszlávlakos-
ságnépnevévelkapcsolatbanis.„anépelnevezéseszempontjábólmeginttöbbmegoldás
állrendelkezésre.avilágháborúelőttésalattáltalábanaruténelnevezésvoltahivatalos.
[…]acseh-szlovákuralomalattjöttszokásbaazorosz,kisoroszszóhasználat,deújabban
azukránelnevezést isbeakarjákcsempészni.”Legújabban is többelképzelés létezik,
ezekközülHokkyaruszinnépnévvelértegyet.38 eztavéleményétazországgyűlésbenis
kinyilvánította:„énugyanazthiszem,hogyaruszinnépmagátruszinnaknevezi,[…]tehát
azthiszem,hogyezazelnevezésvolnaaleghelyesebb,deerremagaazoroszságilleté-
kes.”39 egyedszerint:„anépelnevezésszempontjábólanemzetközihelyzetnekisjelen-
tőségelehet.amiképpenmárcsakLengyelországravalótekintettel is,vagyegyesetleg
létesülőukrajnamiattnemlennekívánatosazukránszóhasználata–véleményemsze-
rintépúgymegfontolandóazoroszszónakvalamilyenváltozatbanvalóalkalmazása is.
nekünkaztkellkidomborítani,hogyezanépegyteljesenkülönnyelvetbeszélő,másné-
pektőlfüggetlennép,sebbőlaszempontbólaháborúelőttiruténelnevezésneksokelő-
nye van; rutének ti.más országokban nincsenek. amagyar-orosz elnevezés viszont a
magyarnéppelvalótestvériségetjuttatjakifejezésre.”40

HokkytHorthyMiklóskormányzó1939.június26-ávaltanügyifőtanácsossánevez-
teki.ezenanaponletetteakövetkezőhivatalieskütavallás-ésközoktatásügyiminisz-
tériumbanannakegyiktisztviselőjeelőtt:„énHokkykárolyesküszömamindentudóés
mindenható Istenre, hogyMagyarországhoz, annak alkotmányához ésMagyarország
kormányzójáhozhűleszek,Magyarországtörvényeitéstörvényesszokásait,valamint
az alkotmányos rendeleteit megtartom, hivatali előljáróimnak engedelmeskedem, a
hivatalititkotmegőrzöméshivatalikötelességeimetpontosan,lelkiismeretesenteljesí-
tem.Istenengemugysegéljen.”41

Hokkykárolytanügyifőtanácsos,behívottországgyűlésiképviselő1940.augusztus25-
inagyszőlősrőlírtleveletInczePéterminiszterelnökititkárnak,melybenígyfogalmazott:
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42 alevélrészletetközli:szavári2011,196.p.17.jegyzet.
43 családiiratok.susanM.Papp,kanada.
44családiiratok.susanM.Papp,kanada.
45 családiiratok.susanM.Papp,kanada.
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„Haerdélybe–Istensegítségével–bevonultok,úgykétdologrólgondoskodjatok.Legyen
készenazoknakanévsora,akikamagyarságért20évigdolgoztak,szenvedtek,börtönt
ültek.[…]Gondoskodjatokarról,hogycsakolyankönyveketszabadárulni,amelyeketa
kormánymegengedvagytiltsabeazügynökökútjánvalókönyveladástlegalább½évig.
olygyalázatosanéltekvisszaevvelkárpátaljafelszabadításidején…”42

Hokkymagaekkorramártöbbigazolássalisrendelkezett.a„szövetkezetiigazgatósági
tagság érvényesítése céljára” szüksége volt a nagyszőlős község elöljárósága által
5284-225. számmal 1939. július 4-én kiadott „Hatósági erkölcsi bizonyítvány”-ra,
melynekegyenszövegeszerintszemélye„erkölcsiéspolitikai tekintetbenkifogásalá
nem esik, ellene bünvádi eljárás, vagy borhamisitás, kivándorlás közvetitése, állam
elleni,erkőlcsrendészeti,nyereségvágybólelkövetettkihágásmiattbirói,illetverendőri
büntetőeljárásfolyamatbannincs,bünvádiuton,vagyafentemlitettkihágásokmiatt
büntetvenemvolt,rendőrifelügyelet,erkölcsrendészetiellenőrzés,körözésvagyállam-
ellenescselekménygyanuja,csődésgondnokságalattnemáll,kifogástalanmagavi-
seletüéspolitikailagmegbizható.”43

ezentúlmenőenaM.kir.MiniszterelnökségII.osztályánkiadott,1939.december
28-ánbudapestenkelt,PatakyTiborállamtitkáráltalaláírt„Igazolvány”szerint:„Hokky
károly ny. m. kir. tanügyi főtanácsos, országgyűlési képviselő 1920. évtől kezdve a
csehszlovákimpériumegészidejealattakárpátaljaiterületek1939.márciushó15-én
történtvisszatéréséige területenésezzelkapcsolatbanamagyarügyszolgálatában
állottsamagyarságérdekébenottkifejtettigenértékesmüködésévelkiválóérdeme-
ketszerzettazöntudatosmagyarságmegszervezésekörül.”44 egykassán,1940.janu-
ár16-ánkelthitelesítettnyilatkozatpedig,melyetapolgármester-helyetteséskétnyu-
galmazottőrnagyírtalá,aztmondtaki,hogy:„Hokkykárolyúr,voltkassa-ilakós,tanár,
jelenlegnagyszőllősy-ilakós,országgyülésiképviselőakommunizmusidejénsemmi-
féleállást,hivataltvagyegyébszerepetnemvállalt,abbansoharésztnemvett,hanem
nemzethümagyaremberhezillőenviselkedett.”45

akorszakbanahatalommindvégigmegfigyelésalatttartottaazellenzékinektekin-
tettpolitikai vagycivil jellegűcsoportokat, illetveszemélyeket.vonatkozottezazún.
anyaországiterületreis,denagyobbmértékbenafrissenvisszaszerzettországrészek-
re.arendőrségmegfigyelésalatttartottatöbbekközöttaruszinparlamentiképviselő-
ket.ezenkívülegyeskárpátaljaiképviselőktőlrendszeresenhangulatjelentéseketkér-
tekbe.azigazolásieljárássorántöbbszörelőfordult,hogyközismertkárpátaljaipoliti-
kusokatkérdezettmegabelügyminisztériumvagyaMiniszterelnökségegy-egyigazo-
landószemélykorábbimagatartásáról.amegkérdezettekközöttvoltHokkyis,(necze
2004,143.p.)nyilvánszorosösszefüggésbenazzal,hogy–afentiigazolásokbólkitű-
nik – megbízhatóságához nem fért kétség. ő maga nem emlegette, de a felesége
meséltacsaládnaktörténeteketarról,hogyparlamentiképviselőkéntegyebekközött
nagyszámbanhivatalosiratokkalsegítetteazsidókat.
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46 azországgyűlésképviselőházának304.ülése1942.november11-én.Képviselőházi napló,
1939,Xv.kötet.208.p.

47 vö.:Törvényhozóknemzetiszövetségesopronbantartottüléseinek jegyzőkönyve,1944. I.
kötet. http://www3.arcanum.hu/onap/a101223.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=kn-1944_1_
TnsZ&pg=0&l=hun(2015-01-28)

48 aclevelandimagyarokróll.susanM.Papp:HungarianamericansandTheircommunitiesof
cleveland (with an Introduction by joe esterhas). http://clevelandmemory.org/
hungarians/index.htm (2015-01-28); uő. Hungarians – The encyclopedia of cleveland
History.http://ech.cwru.edu/ech-cgi/article.pl?id=H7(2015-01-28)stb.Hokkynevétössze-
függésbehoztákegylegendaelterjesztésével,miszerintaszovjetekazegyikkárpátaljaifalut,
nagydobronyt,már a háború után, békeidőben a földdel tettek egyenlővé (az ún. forfosz-
bomba-támadás).ballad.károly:nagydobrony,a20.századikarthágó.http://bdk.blog.hu
/2006/12/23/nagydobrony_legendaja(2015-01-28);ballaGyula:nagydobrony–egyfalu,
amelyatérképenismegtalálható.Magyarságkutatás, 1988.299–313.p.;skultétycsaba:
nagydobrony – egy legenda kérdőjelekkel. Magyar Szemle, 2002. október. http://www.
magyarszemle.hu/cikk/20020901_nagydobrony(2015-01-28)

49 cikkeinek gyűjteménye megtalálható: Hokky, karoly: Papers (1954–1970). collection Id:
IHrc902. Immigration History research center, college of Liberal arts, university of
Minnesota.
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Hokky felismerte a különbséget a revíziósMagyarország különböző országrészei
között.1942.november11-énígyfogalmazottaképviselőházban:

„Megvallom,hogyévekóta,miótavisszatértünk,bizonyosaggodalommalszemlélemazt,
hogyamagvarlélekneksokfélehasadásátlehetmegállapítani.avisszatértkárpátalja,
Felvidék,erdély,bácskamindmásésmáséletszemléletethozottmagávalahuszonkét-
évesrabságból,viszontatörzsországéletszemléleteisegészenmás,mintezéanégyfel-
szabadultterületé.amavisszatértembernekolyanezakép,minthaegyösszetörttükör
volnaamagyar társadalom, illetveamagyar lélek.nekünk igen fontos, sőt elsőrendű
kötelességünk,hogyazifjúságonkeresztülegyegységesnemzetilelket,egységesnem-
zetiöntudatotésegységesnemzetszemléletetalakítsunkki.”
„alényegaz,hogyanemzetkulturálisőrénekanemzetkultúrájánaküterénkelltartania
mindenüttakezétéselsősorbanamagyarléleknevelésétkellelőmozdítania.”46

szálasiFerenckormányaaműködésképtelennéváltországgyűléshelyettmegalakítot-
ta a Törvényhozóknemzeti szövetségét.Hokkymég részt vett anemzeti szövetség
1945.januáriésfebruárisoproniülésein.47 acsaládihagyományszerintmindigisúgy
érezte,nemszálasira,hanemaMagyarszentkoronáraesküdöttfel,amagyarügyet
szolgálta, amíg erre bármiféle lehetőséget látott. számára a hazafiság kérdése
kárpátaljaésnépénekszolgálatátjelentette.ezvisszaköszöntazemigrációbanis.

azemigrációban

aszovjetelőretöréskülföldrekényszerítette,azamerikaiegyesültállamokohioálla-
mában,clevelandbentelepedettle.48 Ittélthaláláig.rendszeresenpublikáltkülönböző
sajtókiadványokban.49
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50 csicsery-rónay István: emigrációban. Rubiconline, 2008, 1. sz.. http://www.rubicon.hu/
magyar/oldalak/emigracioban/(2015-01-28)amagyarpolitikaiemigrációkialakulásáróla
második világháború után l. baráth Magdolna: Támogatni vagy bomlasztani? adalékok a
magyar hivatalos szervek emigrációs politikájának változásához. Betekintő, 2011, 3. sz.
http://www.betekinto.hu/2011_3_barath (2015-01-28); Puskás julianna: elvándorlások
Magyarországról1945ótaésamagyardiaszpóranéhányjellegzetességeaz1970-esévek-
ben. InTanulmányok a magyar népi demokrácia negyven évéről. kossuthkönyvek,1985,
236–259.p.;PappZ.attila:anyugatimagyardiaszpóraésszervezetiéletenéhánydemo-
gráfiai,társadalmijellemzője.Kisebbségkutatás, 19.évf.2010,4.szám.621–638.p.

51 csicsery-rónay,2008,i.m.
52HermannGabriella:azamerikaierdélyiszövetségtörténete,1952–1977.Magyar Kisebbség,

XvI.évf.,2011,3–4.(61–62.)sz.7–111.p.,különösen9–11.p.
53nagyvalószínűséggelazelsőruszinparlamentrőlvanszó.„1919.március4.berinkeydénes

miniszterelnökésszabóoresztruszinminiszterrendeletenyománruszkakrajnábantarto-
mányi választást tartottak. a tartománygyűlés először 1919. március 12-én ült össze
Munkácson.követelte,hogy8naponbelülállapítsákmegazautonómterületpontoshatár-
ait,ahatalmatadjákátatartományivezetésnek.1919.április8-ánszabóoresztszemélyes
részvételévelalakultmegMunkácsona tartománygyűlés legfelsőbbszerve:ruszkakrajna
kormánytanácsa.1919.április17-énkerültsora3. (ésutolsó)ülésre,melyetamunkácsi
városidirektóriumfelfegyverzettpolgárokkaloszlatottfel.ezvoltazelsőruszinparlament.”
(Fedinec2002,50.p.)

54 borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza, 1945–1985. Hága, Hollandia: Mikes
International, 2006. 116. p. (eredeti kiadvány: bern, európai ProtestánsMagyar szabad-
egyetem,1985.)

55 PadányiGulyásjenő1900-banszületettTécsőn.1923-banabudapestiMűszakiegyetemen
szerzett építészmérnöki diplomát. Fő foglalkozásamellett az 1930-as évek egyre jobban
belefolytapolitikába.1939és1941közöttparlamentiképviselőisvolt.GömbösGyula,majd
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az usa-ban a „hivatalos magyar emigráció”50 politikai képviseletét a new york-i
székhelyű,vargabéla„lenemmondottházelnök(smint ilyen, ideiglenesállamfő)”51

általvezetettMagyarnemzetibizottmány(Mnb)láttael.atagokelsősorbanaz1939-
benésaz1945-benmegválasztottés1947soránemigrációbakényszerültparlamenti
képviselők,politikusokvoltak.Történtekkísérletekakisebbségimagyarságösszefogá-
sánakmegszervezéséreis,eztazintegrációtazonbannemsikerültmegvalósítani.52 az
önállószervezeteketalapítóemigránskisebbségimagyarokúgyvélték,hogyazMnb
azzal,hogynemvetifelarevíziókérdését,igazábóllemondazelszakítottterületekről
és az ott élő magyarokról. egyebek között 1951-ben Münchenben jött létre a
csehszlovákiaiMagyaroknemzetibizottmányaszilassybélaelnökletével,1952-benaz
ohio állambeli clevelandben az amerikai erdélyi szövetség Teleki béla, illetve a
kárpátaljai Magyarok szövetsége Hokky károly elnökletével. „Hokky szervezetének
közjogialapjaamagyarokáltal1919-benösszehívottszejmhatározatának53 végrehaj-
tásavolt,kárpátaljaésnépeinekfelszabadításaérdekében.”szilassyésHokkyszer-
vezetei „az egyesült nemzetekhez és a nyugati kormányokhoz intézettmemorandu-
mokkaligyekezettanemzetközifigyelmetacsehszlovákiaiésakárpátaljaimagyarok
sorsairántfelkelteni”.54

HokkyfelvételétazMnb-bePadányiGulyásjenő55 javasolta,azonban„Hokkybelé-
pése feltételéül azt kívánta, hogy azMnb határozatban szögezze le, hogy az egész
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Imrédy béla tanácsadója. 1944-ben a szélsőjobbhoz csatlakozott, emiatt emigrált. az
egyesültállamokbanélt,aktívtervezőmérnökvolt1982-benbekövetkezetthaláláig.jelentős
szakíróis.Magyar nagylexikon. XIV. (Nyl–Pom). Főszerk.bárányLászlóné.budapest,Magyar
nagylexikonkiadó,2002.403.o.;MerényiGyörgy:azismeretlenPadányiGulyásjenő.2012.
http://hg.hu/cikkek/varos/14136-az-ismeretlen-padanyi-gulyas-jeno(2015-01-28)

56Homonnayelemér:13.p.
57 ballaPál(?,1894–victoryMills,usa,1969)az1930-asévekbenakülügyminisztériumban

dolgozott,utánaaMiniszterelnökségII.osztályánakdélszlávreferense,majdakülföldönélő
magyaroknemzeti gondozására vonatkozóügyekkel foglalkozó II/b.Ügyosztályának vezetője
1944-ig. a háború után kanadában, majd az usa-ban élt. a clevelandi délmagyarország
FelszabadítóTanácsaegyikalapítótagja.seresattila:Mártonáronésakisebbségireciprocitás
kérdése a magyar–román kapcsolatokban. Magyar diplomáciai iratok 1940–1943. Limes,
2011,2.sz.76–95.p.,különösen93–94.p.;a.sajtienikő:Impériumváltások, revízió és kisebb-
ség. budapest,napvilágkiadó,2004.153–317.p.azegyeséletrajzokkalkapcsolatbanittésa
továbbiakbanlásd:Petőfi IrodalmiMúzeum.http://www.pim.hu/(2015-01-28);ancestry.com
(onlineresourceforfamilyhistory)http://www.ancestry.com/(2015-01-28)

58Mészöly elemér (Máramarossziget, 1898 – Philadelphia, 1980) 1917-ben végzett a
Ludovikán,tüzértiszt,vezérőrnagy,aMagyarHarcosokbajtársiközösségénekközpontiveze-
tője. vö.Magyar fegyveres erők. http://www.hungarianarmedforces.com/kozlony/1944/3/
87.jPG (2015-01-28); Halottaink. Bajtársi Levél. A M. Kir. Csendőr Bajtársi Közösség
Központi Tájékoztatója. 1980,2.sz.161.p.

59Homonnayelemér(Isaszeg,1910–cleveland,1986)gimnáziumitanár,mérnök,történész.
Művei:Homonnayelemér:Attrocities, Committed, by Tito s Communist partisans in Occupied
Southern Hungary.cleveland,councilforLiberationofsouthernHungary,1957;Elszakított
magyarság. [Homonnay elemér, szilassy béla, Zathureczky Gyula tanulmányával] buenos
aires, 1957; http://www.clevelandmemory.org/hungarian/manuscripts.html#d (2015-01-
28) L.még:acsehszlovákiaiMagyaroknemzetibizottmányának (cleveland) kronológiája.
http://www.watson.sk/(2015-01-28)
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magyarságotképviseli, tekintetnélkülatrianoni, illetveapárizsihatárokra”.azMnb
enneknemtetteleget,ezértHokkyelőszörelutasítottaabelépést.56 1950-benazon-
banmáratagokközötttaláljuk.(borbándi2006,61.p.)

akárpátaljaiszövetségmegalakításáraszilassybiztatta.aprogrammegalkotásá-
banHokkysegítségérevoltballaPál,57 akitagjavoltazMnb-nek,ámerreazidőremár
eltávolodott tőle.Hokkyszéleskörű levelezést folytatott,hogyavilágbanszétszórtan
élőkárpátaljaiakkalfelvegyeakapcsolatot.(Homonnay,1971,13–14.p.)1954-bena
szövetség társelnöke lett Mészöly elemér,58 alelnökei csorba jános és szijgyártó
sándor, főtitkárarománendre. ugyanebben az évben, júniusbankállayMiklós volt
miniszterelnökclevelandbelátogatottésmegígérteHokkynak,hogyazMnbtámogat-
ni fogja kárpátaljai kiadványait. Hokky ekkor kezdett hozzá kárpátalja történetének
megírásához.Hokky1955-benelhagytaazMnb-t,akárpátaljaiMagyarokszövetsége
is „lényegében feloszlott”. Homonnay elemér59 visszaemlékezése szerint: „magára
maradt ésmég hosszú éveknek kellett eltelniük, amíg Hokky károly visszatérhetett
oda, ahová lélekben mindig tartozott: a nemzeti emigráció táborába.” (Homonnay
1971,16.p.)
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a Magyar Felszabadító bizottság60 évekig nem állt szóba Hokkyval, helyette
kárpátaljaképviseletéreaPazuhanics-PáncélosMihály61 vezettekárpátaljairuszinok
szabadságmozgalmáthívtákmeg.azMFbvégülHokkyt1965-benhívtameg,akiekkor
mársúlyosbetegvolt.azMFbaddigisésutánaispróbálkozott,hogyakárpátaljaiemig-
ráns magyarokat és ruszinokat egy szövetségbe szervezze, azonban Pazuhanics-
Páncélosszinténbetegvolt,afelkértMarinaGyula62 ésPetrickIstván63 pedignemrea-
gáltakpozitívan.

két tudományos igénnyel írt munkájáról tudunk. az egyik egy kollektív mű a
csehszlovákiaimagyarságról.64 ezenkívülHokkynakazelteltévekalattKárpátalja, lán-
dzsahegy Nyugat felé címmel elkészült egy „többszázoldalas” kézirata, amit sosem
adtakki.65 kivonatos rövid változata („ekéziratánakcsakegykis része”) jelentmeg
angolnyelven1966-banaWassalbertáltal indítottkönyvsorozatban.66 a Ruthenia –
Spearhead Toward the West angolfordításameglehetősenrossz,deígyiskiolvasható,
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60 1955-bennewyorkbanalakultmegtöbbamerikaimagyaremigránsérdekvédelmiszerveze-
teként. elnökévé szilassy bélát, a csehszlovákiaiMagyarok nemzeti bizottmánya elnökét
választották.

61 Pazuhanics-PáncélosMihály(Munkács,1912–northolmsted,usa,1987).„ruszinemlék-
irat”-ábanígyfogalmazott:„az1918-tól1939-igterjedőidők,valamintaz1944-etkövetőgyá-
szos események tanulságait levonva, a legteljesebb mértékben bizalmatlanok vagyunk a
cseh, ukrán és orosz politikával s azoknak vezetőivel szemben. Mivel tisztában vagyunk
azzal,hogykárpátalja–különösképpenakkor,haaztcsakisaruszintöbbségűvidékrekor-
látozzuk–önmagábanéletképtelenvolna,visszaóhajtunktérniamagyarállamkeretébe,a
duna-medencetermészetesegységébe.”Idézi:nemesváradi1969,367–368.p.

62Marina Gyula (Lonka, Máramaros, 1901 – Perrypolis, usa, 1983) görög katolikus pap,
miniszteri tanácsos.1945-tőlausztriában,majdolaszországban,1949-től azusa-banélt.
clevelandben,majd Perrypolisban pap. a state university of new york at buffalo,majd a
Lislei Teológiai akadémia, végül a Pittsburgh-i byzantine rite college tanára. 1960-ig az
amerikaiMagyar szövetség keleti osztályának elnöke, 1975-től a kárpátalja Felszabadító
bizottság tiszteletbeli elnöke. Petőfi Irodalmi Múzeum, emigráns írók és műveik.
http://opac.pim.hu/(2015-01-28);Marina1977.(elsőkiadás.)

63 PetrickIstván([ungvár?]1894–Lorain,usa,1964)görögkatolikuslelkész.
64Wagner, Francis s. – Holota k., john – Hokky, charles j. – revay, stephen – brogyanyi,

coleman:Hungarians in Czechoslovakia. newyork,researchInstituteforMinoritystudieson
Hungarians attached to czechoslovakia and carpatho-ruthenia, 1959, 166 p. a
csehszlovákiáhozéskárpát-oroszországhozcsatoltkisebbségiMagyarokkutatóintézetének
egyébtevékenységérőlnincstudomásunk.

65Homonnay1971,15.p.azunoka,ayklernéPappZsuzsaszerintazeredeti,magyarnyelvű
kéziratelveszett.

66Hokky,charlesj.,senator,FormerMemberoftheczechoslovakianParliament:Ruthenia –
Spearhead Toward the West. (ProblemsbehindtheIroncourtainseries,2.)78p.akönyvtel-
jes szövege elérhető: http://www.hungarianhistory.com/lib/ruth/ruth00.htm (2015-01-28)
„[Wass]kiadóvállalatothozottlétre,könyvterjesztésselfoglalkozottazzalacéllal,hogyorszá-
ga»image«-áthelyrehozza–pontosabbanországárólhelyesképetterjesszen.azerdélyimin-
tájáraamegszületettazAmerikai Szépmíves Czéh. […]elsőkiadványukZathureczkyGyula
Transylvania, Citadel of the West (erdély,nyugatvédőbástyája)címűmunkájavolt,melyben
aszerzőtömörenéskönnyedentártaavilágeléerdély»igazolható,adatokonépülőtörténel-
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hogy a szerző a magyar nemzeti sérelmek mentén írja le kárpátalja helyzetét a
csehszlovákidőszakban.67

HokkyWassalberttelmárműködöttegyüttaszászbélakezdeményezésére1952-
ben clevelandben alapított és 1966-ig működő kossuth kiadóban, melynek nyírő
józsefésWassalbertvoltakazelnökei,későbbpedigFlóriánTibor.borbándiGyulasze-
rintügyvezetőjemindvégigszászbélavolt.(borbándi 1992,202.p.)acsicsery-rónay
IstvánáltalWashingtonban szerkesztettHírünk a világban 1957. július–szeptemberi
számánakmellékletébenviszontarrólolvashatunk,hogyHokkyakiadóügyvezetőalel-
nöke.68

Hokky1971.január16-ánhaltmeg.Homonnayráemlékezőírásábanúgyfogalma-
zott,hogy„halálávalvégleglezárultkárpátaljaügyénekemigránsszolgálata”.69

mét,földrajzátéskultúráját«.[…]sbárévrőlévreazelőfizetőkszámahétszázmaradt,aköny-
vekettovábbraiskiadták.Hokkykároly Ruthenia címűmunkájából300példánytosztottak
ki a kongresszus tagjai között. szemák antal könyve, a Living History of Hungary
(Magyarország jelenkori története) két kiadást ismegért.Wassalbert tanulmánya,azOur
Hungarian Heritage (Magyar örökségünk) három kiadást értmeg, aTransylvania and the
Hungarian-Romanian Problem (erdélyésamagyar–románnézeteltérés)pedigkongresszusi
dicséretetiskapott.–ámelképzelésük,melyszerinta»magyarigazság«-otangolnyelven,az
amerikaimagyarokáltalterjesszék,megbukott.nemértettékmegavállalkozáscélját,hogy
amagyaroknakkellterjeszteniezeketakönyveketszomszédaik,ismerőseikközött,nekikkell
elvinniükaziskolákba,könyvtárakba,haaztakarják,hogymegtudjákazigazságot.azame-
rikaimagyaroknaknemkellettazangolnyelvűkönyv,melyországuknyomorúságáttárjafel.
–vegyékmegazamerikaiak–érveltek,nekikpedig írjanakmagyarnyelvenszórakoztató
könyveket.”balázs2013,138.p.http://mek.oszk.hu/11400/11450/(2015-01-28)

67 részletakönyvzáró,összefoglalófejezetéből:„Today,itwouldberidiculouseventopropose
aplebisciteforasolutionoftheruthenianproblem.Thepropertimeforthiswouldhavebeen
afterWorldWarI,whentherighttoself-determinationwas,atleastintheory,theleadingprin-
cipleofre-organization.sincethen,however,rutheniahasgonethroughthemosttragicperi-
odofherlonghistory.Forty-fiveyearsofharassment,abusesandterrorhavetakenaheavy
tollonthesocialandethnicalstructureofthepopulation.ThenumberoftheHungarianswas
firstreducedbytheczechs,thenbythekillings,imprisonmentsanddeportationscarriedout
bythesovietunion.ruthenianssufferedinthesameway.Thosewhowereluckyimmigrated
totheunitedstates,canadaandmanyothercountries,allovertheglobe.Thelessfortuna-
tewereforcedtosurrendertheirnationalprideandculture,andbecomeobedientslavesof
soviet Imperialism. -aWesternercanhardlygraspthe immensepsychologicalpressureto
which the population of ruthenia was subjected.” http://www.hungarianhistory.com/
lib/ruth/ruth12.htm(2015-01-28)

68Magyar könyvkiadók száműzetésben. Bibliográfia. a Hírünk a világban (vII. évf. 7–9. sz.
1957.július–szeptember)melléklete.I.évf.1.sz.1957ősz.2.p.

69Homonnay1971,17.p.
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csILLa FedInec
„…THIs PIcTure Is sucH as IF THe HunGarIan socIeTy and THe HunGarIan souL Have been

broken MIrrors”.THe LIFe and acTIvITIes oF károLy Hokky (1883–1971)

after Transcarpathia was in 1919 incorporated to the newly established
czechoslovak republic, the local Hungarian minority community had soon
produced its own political elite. one of its prominent personalities was károly
Hokky,member of the Prague national assembly, later its senator, and, in the
revisionperiod,theco-optedrepresentativeoftheHungarianparliament.Inthe
endofthesecondWorldWarheemigratedtotheunitedstates,wherehe,known
ascharlesj.Hokky,continuedhisactivitiesinthefieldofminorityprotection,as
farasconditionsalloweditinthecircumstancesofemigration.Thisstudyfollows
hispersonalandpoliticallifepath.
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