
Ez a munka a Kisebbségi magyar közösségek a 20. században című, 109173 sz. OTKA 
program keretében készült. 

Áttekintés Sziklay Ferenc kéziratos hagyatékáról 

( OSZK Kézirattár Fond 158 / 1-30. doboz) 

 

Összeállította Bárdi Nándor, a Kisebbségi magyar közösségek… 109173. sz OTKA 

pályázat keretében 

 

 

 A harminc doboznyi iratanyag rendezetlen, kivéve néhány dobozt, amely 

leveleket tartalmaz, de azokat sem számozták be fóliónként csak alfabetikusan 

rendezték. A dobozokat a raktárból történő felhozatal sorrendjében arab számmal 

(ceruzával) beszámoztam. Az áttekintésben jelzett anyagok nem találhatók külön 

palliumokban csak a levelezés egy része. Néhány dobozon római számozás is 

található. Ez valószínűleg az anyagot átvevő személytől (Bata Imre) származik. Ahol 

egy dokumentum "leírásakor" nem tüntettem fel szerzőt ott Sziklay Ferenc kéziratáról 

van szó. 

Az anyag döntő többsége szépirodalmi kézirat. A kisebbségtörténeti kutatások 

szempontjából fontosnak ítélt dokumentumokat kiemeléssel jeleztem.  

 

 

 1. doboz: 

 - Catullus (életkép, 52 f.) 

 -:Pünkösthy lányok (dráma, 77 o.) 

 - Mikulás Polony: Gömör őskorából, Tallózás Rozsnyó történetében 

   (fordítás kritikai megjegyzésekkel 80 f.) 

 -: Az áltudományosság mérge (M.Polony könyvének kritikája, 12 f.) 

 -Sz.F. verseinek kézirata (kb.300 f.) 

 

 2. doboz 

 - Novellák füzet - vázlatok (150 o.) 

 - Novellák -  próza (300 f.) 

 - Sz.F. Kassáról készített kötetéhez kapcsolódó levelezés (50 f.) 

 - Veres Vilmos: A garamvölgyi magyar falvak élete és szokásai (kézirat) 

 - aforizma gyűjtemény. 

 

 3.doboz 

 - szépirodalmi fordítások (200 o.) 

 - Felszabadulás! vers (100 plny.) 

 - a Prágai Magyar Hírlappal kapcsolatos levelezés 1922-1934 (kb. 100 f.) 

 - felkérések különböző közéleti szereplésekre, húszas-harmincas évek, 

 - versek (30 f.) 

 - különböző előadások 1911-1914 között (50 f.) 

 - A császár kora,1913, verseskötet valamint a kiadvány kézirata, 

 

 4. doboz 

 -  Kassa két irodalmi élet indítása (kézirat) 

 -  Kazinczy Társaság iratai, a képzőművész  tagok levelezése, 

 -  cserkészmozgalommal kapcsolatos iratok 
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 -  Csehszlovákiai Magyar Irodalmi és Tudományos Társaság megalakulására  

    vonatkozó iratok (alapszabály tervezetek, különböző értekezletek  

    jegyzőkönyvei kb.100 f.) 

 - személyes, családi levelezés, meghívók, 

 - az Új-Auróra 1930-as kiadásával kapcsolatos levelezés 

 -Írástudók disputája a farizeusokkal avagy a szlovenszkói magyar  

   irodalom helyzetének igaz fénnyel való megvilágítása Limpex által. 

 

 5. doboz 

 - A szlovákiai és kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség helyzete ( 16 o.) 

 -önéletrajz (Sz. F. 2 o.) 

 - Kánya a Kanyarta fölött (irodalmi kézirat) 

 - Brósz Jonathan személyes iratai, 

  

 6.doboz 

 -S.F. személyes levelezése (vegyes), 

 - Társadalomba épített ember (tanulmány, 13 o.) 

 - Hogy készül a színdarab T(tanulmány,24 o.) 

 -  Petőfi János vitézének hatása Arany Toldijára (tanulmány) 

 -  Legújabb művészeti irányok (előadás 11 o.) 

 -  Hogyan tanítsa a szülő gyerekét magyar történelemre (7 o.) 

 - irodalmi kézirattöredékek, 

 -  Megkezdett történelem (Magyarország története gyerekek részére 

   az  Árpád-házig, 130 o.) 

 - Brósz László személyes iratai, 

 

 7. doboz 

 - Simplex gondolatai a szlovenszkói irodalomról, 

 - szépirodalmi kézirattöredékek, 

 - Politikai kiskáté azaz együgyű kérdések és felelet a szent és sérthetetlen, a 

    mindenható politikáról (1928, 38 o.) 

 - Hideg szemmel nézett kisebbségi életünk (1935, 82 o.) 

 - A jöttment (regény) 

 - A prágai Magyar Hírlap Vasárnap c. mellékletének szánt cikkek, 

 - Az írástudók és farizeusok disputája (Simplex, 28o.) 

 - Simplex gondolatai a szlovenszkói magyar irodalomról (28 f.) 

 - A felvidéki magyar irodalom fejlődése az elszakítás óta (7 o.) 

 - A kárpátaljai magyar irodalom tíz éve (8 f.) 

 - A kisebbségi magyar irodalom hivatása (13 o.) 

 - A magyar virág példája (8 f.) 

 - kisebb cikktöredékek, 

 

 8. doboz 

 - versek, szépirodalmi töredékek, 

 - személyes iratok, 

 

 9. doboz 
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 - Visszatérés? (regény) 

 - Igazolóbizottsági ügyek az I Bécsi döntés utáni időszakból (benne Dobossy  

   László Sarlós ügye) 

 - Magyar történelem (töredékek 60 o.) 

 - Magyar történelem (töredékek 40 o.) 

 - 1938 utáni kézirattöredékek, 

 - könyvszemlék (50 o.) 

 - Kassától - Kosicéig c. kötetből az Új Kassa fejezet (1918 utáni kassai városé- 

   pítészeti és társadalmi változásokról, 60 o.) 

 - A régi Kassa (10 o.) 

 - Zárszó (l o. valamint 50 o. töredék) 

 - Sz.F. katonai szolgálatával kapcsolatos iratok, 

 

 10. doboz 

 - Lakásépítéssel és különböző vagyonügyekkel kapcsolatos iratok, 

 - cikktöredékek, elbeszélések, 

 - Sziklay László 1930-ban alapított osztályszövetségének iratai, 

 - Sziklay Ferencné 1945-ös áttelepülésével kapcsolatos iratok, 

 - irodalmi kézirattöredékek, elbeszélések, 

 - Anyuci néni (regény, 168 o.) 

 

 11. doboz 

 - Nyíregyházáról irt cikkek kéziratai (50 f.) 

 - A szlovákiai magyar irodalmi nemzedékekről (25 o.) 

 - Kisebb kritikák (30 o.) 

 - Sziklay László irodalmi próbálkozásai az 1930-as évekből (200 f.) 

 -Sziklay László novellái, 

 - Sziklay László irodalmi kéziratai (350 o.) 

 

 12. doboz 

 - Tudós előadás az emberi kultúra őskoráról (150 o.) 

 - Opera ( regény, 200 o.) 

 

 13. doboz 

 - cikkek 

  - A kisebbségi élet igazi arca (13 f.) 

  - Kassa két irodalmi élet indítása (6 o.) 

  - Hogyan élünk Kárpátalján? (7 f.) 

  - A kisebbségi kultúrélet válsága (7 o.) 

 - Magyarok Szövetsége  (program,alapszabály,közoktatási helyzetkép, 15 o.) 

  -  A felvidéki közművelődési egyesületek és a népművelés (8 o.) 

 - Jelentés a Szlovenszkói magyar társadalmi és kultúregyesületek II.  

   kongresszusán, (Kassa, 1929.09.21-22.) 

 - Előterjesztés a csehszlovákiai magyar kulturális egyesületnek és 

   szövetségeknek 1936.XI.15-én megtartott közös értekezletén (12 o.) 

 - Tematikus jegyzék Sz.F. által tartott előadásokról ( 3 o.) 

 - Felelősség a kisebbségi életben (21 o.) 
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 - Irodalmi helyzetünk (10 o.) 

 - A felvidéki közművelődési egyesületek és a népművelés (1939, 10 o.) 

 - A kisebbségi magyar szellem (10 o.) 

 - A kisebbségvédelmi munka válsága (16 o.) 

 

 14. doboz 

 - regények 

  Az opera, 

  Magyar cserkészideálok, 

  Egy igen s egy nem, 

  Mikor az óra üt, 

 

 15. doboz 

 - Sziklay László: Dörmögő Dömötör meséje - kápátaljai autonómiáért, 

 - Sz.F. cikk bibliográfiája, 

 - irodalmi töredékek, 

 - cikkbibliográfia a csehszlovákiai ifjúsági mozgalmakról (levél, 4 o.) 

 - Csehszlovák oktatás - magyar nevelés (tanulmány, 27 o., 16 f.) 

 - Tallózás a rozsnyói állami Csehszlovák tannyelvű reálgimnázium 

    számadatai  

    között (6 o.) 

 - Néhány őszinte szó a szlovenszkói magyar tudományosság kérdéséhez (5 o.) 

 - Az iskolaszövetség kérdéséhez (5 o.) 

 

 16. doboz 

 - Fekete ember, Wogenreiter,Berlin,1926, 118. 

 - Quo Ruitis? (előszó egy regényhez) 

 - Tavasz c. folyóirat 1920. jún.13-i sz., 

 - Fejek. Csehszlovákiai magyar írók arcképcsarnoka (képeskönyv), 1929, 55. 

 

 17. doboz 

 regények 

  Alhambra (Szatmár, 1917, 500 f.) 

  Hangzatka (80 f.) 

  A világ ura (100 o.) 

  Fekete ember (100 o.) 

 

 18.doboz 

 - A magyar tragédia fejlődése, 

 - Megismerkedések (regény 1907) 

 - Harctéri napló 1914-1916, 

 - Az enyém (komédia, 1921, 78 o.) 

 - A gyerek (játék-kép, 1918, 17 o.) 

 - Cserni Iovan (színmű, 101 o.) 

 - Szaladj te is pajtás (komédia, 50 o.) 

 - ismeretlen töredékek (100 o.) 
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 19. doboz 

 - Fejvásár (bábjáték, 1938-1942, 55 o.) 

 - Hajótöröttek (jelenetek Kazinczy Ferenc életéből, 60 o.) 

 - Háború és béke.Siralmas aristophanési komédia(Demophanes, 1926, az  

   egyes  

   szereplőknél a szerző feltüntette a megfelelő csehszlovákiai magyar  

   kisebbségi politikusokat is!) 

 - Legénybucsu (színdarab, 50 f.) 

 - Az Ápé (komédia, 59 o.) 

 - Bolond játék, 

 - Ünneprontók, 

 - Falusi madonna, 

 - Nuzahád és Szeredán, 

 

 20. doboz 

 - Cattullus (dráma, 200o.) 

 - Pünkösthy lányok (színmű, 100 o.) 

 - Fejvásár (bábjáték), 

 - Az új Isten (színmű) 

 - Szaladj te is pajtás (komédia) 

 

 21.doboz 

 - levelezés a L. Voggenreiter Verlaggal ( 100 o.) 

 - 171 levél és levelező lap SZ.F.-hez, 

 

 22. doboz 

 levelezés 

  143 levél/24 levelezőlap, 

  84 levél/4 levelezőlap 

  137 levél/27 levelezőlap (1940 utáni dokumentumok) 

  96 levél/4 levelezőlap (1930-as levelezőlap) 

  30 levél, (a Szlovenszkói Magyar Kulturegylet dokumentumai)   

 

 23. doboz 

 levelezés 

  47 levél, 616 másolat (magyar intézmények politikai körlevelei) 

  gratulációk 1943, 

  A csehszlovák oktatás-magyar nevelés c. tanulmánnyal kapcsolatos 

   levelezés (30 o.) 

 

 24. doboz 

 levelezés 

  a "Magyar Jövő" megindításával kapcsolatos levelezés (7 f.) 

  Sz.F. és Reményi József levelezése (26 f.) 

  Magyar Kulturális Egyesületek Országos Szövetségének levelezése 

   (6 f.) 

 - Magyar Irószövetség Szlovenszkóban (5.f) 
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 - Vitacikkek a harmincas évekből (50 o.) 

 - 101 levél a harmincas évekből, 

 - 271 levél (többek között Fábry Zoltán,Győry Dezső, Mécs László levelei) 

 -különböző kisebbségi rendezvények plakátjai, 

 

 25. doboz 

 - családi, személyes fotók, 

 - magyar-szlovák szótár körüli levelezés, 

 - a Magyar Tudományos Művészeti, Irodalmi Társaság ügyeiről, 

 - másolat a Nap 1928.XI.8-i számából(reagálás Sz.F. cikkére) 

 - Az irodalmi élet decentralizációja (ea.,5 f.) 

 - A kárpátalajai magyar irodalom tíz éve (ea.,7 o.) 

 -Cserni Iovan (tragikomédia, 30 f.) 

 - Kolta (elkobzott cikk, 3 f.) 

 - Kisebbségpolitikai - kultúrpolitikai cikkek (50 o.) 

 - Kaziczy Társaság és Társadalmi Kör főtitkári jelentése (70 o.)  

 - személyes iratok (50 o.) 

 - a Kaziczy Társaság iratai és taglétszáma (40 o.) 

 

 26. doboz 

 - 87 levelek  - alfabetikus rendben (közte Nagy Iván: tervezet a Ruthénföld  

   autonómiájának keretéről) 

 - 181 levél, alfabetikusan rendezve (1938 utáni évekből) 

 

 27. doboz 

 - 55 levélmásolat Sz.F.-től (a húszas évek kisebbségpolitikai ügyeiről 

   összefoglalók a kulturális élet helyzetéről) 

 - a szülők esküvői emléktáviratainak könyve, 

 - Bata Imre feljegyzése Sz. F. hagyatékáról, 

 - 151 levél alfabetikusan rendezve (sok köztük különböző magyar  

    intézményekhez kapcsolódik) 

 - Jankovics Marcel Sz.F-nek 20 levél, 

 - Sz.F. a magyar kulturális Egyesületek Szövetségével folytatott levelezése 

   60db 

 - Szombathy Viktor levelei Sz.F-hez, 10 db 

 - 317 levél és 36 levelezőlap (címzettek listájával, alfabetikusan rendezve) 

 - 116 levél 1 levelezőlap (1940-es évek, jórészt a Széchenyi Kultúregyesület 

    és Révay István levelei Sz.F.-hez) 

  

 28. doboz 

 - Sz.F. rádiós munkájával kapcsolatos iratok, 

 - Sziklay László összeállítása Sz.F. hagyatékában talált felvidéki könyvekről, 

 - Több mint 100 korabeli felvidéki képeslap, 

 - Sziklay Ferencné levelezése, 

 

 29. doboz 

 - Magyar Kulturális Egyesületek Szövetségének jelentése (5 f.) 
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 - A kisebbségi kultúrélet válsága (10 o.) 

 - Széljegyzetek a Dérer-féle iskolareformhoz (19 o.) 

 - Rádióelőadások (1938 után, 50 f.) 

 - cikkek (100 f.) 

 - A bosszúállások setét órája (magyar szomorújáték) 

 - A kisebbségek iskolái (10 o.) 

 

 30. doboz 

 - 113 levél, 31 levelezőlap (alfabetikusan rendezve S-T) 

 - 57 levél, 8 levelezőlap (benne Szombathy Viktor levelei -SZMK) 

 - 119 levél, 41 levelezőlap (a Ruszinszkói Magyar Hírlappal folytatott 

levelezés 

   Rácz Pál Sz.F.-hez) 

  

 


