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POPÉLY GYULA

A felvidéki sorsforduló

Etnikum, impériumváltás, országhatár

Az 1919-1920. évi párizsi békekonferencia alapvető módon különbözött a világtörténelem
minden előző béketanácskozásától. A győztesek itt csakis egymással tárgyaltak, s ezáltal a
tanácskozások lényegében a győztes háborús koalíció belső ügyévé váltak. A legyőzötteknek
nem volt semmilyen beleszólásuk a békefeltételek kidolgozásába, velük azokat csak
utólagosan közölték, s végül minden lényegesebb módosítás nélkül reájuk kényszerítették e
súlyos következményekkel járó szerződéseket.

A Párizs-környéki békék Európa térképét a győztes hatalmak érdekeinek megfelelően
rajzolták át. E tragikus békediktátum következtében a Kárpát-medence, azaz a történelmi
Magyarország területe öt részre szakadt, s ez szinte végzetesnek tűnő csapásként érte a
magyar nemzetet. A történelmi katasztrófa eredményeképpen Magyarország - amint tudjuk,
ezt megelőzően a Monarchia keretén belül egy európai nagyhatalomnak volt egyenjogú tagja
- lett Közép-Európa legkisebb, valamint katonailag és gazdaságilag is leggyengébb állama.

A Magyarországtól elcsatolt területeken az 1910. évi népszámlálás statisztikai adatai
szerint 3 489 630 magyar anyanyelvű lakos élt, a maradék Magyarország területén pedig 6,7
millió, az összmagyarságnak tehát alig kétharmada. Az ország e drasztikus megcsonkítása
következtében a magyar nemzetnek több mint egyharmada szülőföldjével együtt idegen
uralom alá került.1

Közép-Európában új államként jelent meg a Csehszlovák Köztársaság. A győztes
antanthatalmak támogatásával létrehozott Csehszlovákia a korábban a Monarchia osztrák
feléhez tartozó Csehországon, Morvaországon és Szilézia nagyobbik részén kívül magába
foglalta a történelmi Magyarország északi területeit is, az ún. Felvidéket egészen a Dunáig és
a Tiszáig, továbbá Alsó-Ausztriának két (Valticko, Vltorazsko), Németországnak pedig egy
(Hluč insko) kisebb darabját.

A párizsi békekonferencia 1919. június 11-én állapította meg hivatalosan a csehszlovák-
magyar határvonalat, jóllehet az igényelt észak-magyarországi területeket a csehszlovák
csapatok az antant engedélyével már előbb birtokba vették. E döntés értelmében a történelmi
Magyarország 11 északi megyéjének egész területe, további 11 északi megyének pedig
kisebb-nagyobb részei a Csehszlovák Köztársaság részeivé nyilváníttattak. Csehszlovákia
megkapta Arva, Bars, Liptó, Nyitra, Pozsony, Sáros, Szepes, Trencsén, Túróc, Ung, valamint
Zólyom megyék teljes területét, továbbá Abaúj-Torna, Bereg, Esztergom, Győr, Hont,
Komárom, Máramaros, Nógrád, Ugocsa, valamint Zemplén megyék kisebb-nagyobb részeit.2

Az impériumváltás után �Felvidék� néven illették a Csehszlovákiához csatolt volt észak-
magyarországi területek egészét, bár valójában ez az elnevezés nem fedte teljesen az egykori
magyar Felvidéknek mint tájegységnek a földrajzi fogalmát. A Felvidék államfordulat utáni,
módosult fogalmához az északi hegyvidéken kívül már a Csallóköz, a Mátyusföldje, a
Bodrogköz, a Felső-Tisza vidéke is hozzátartozott, tehát a Csehszlovákiához került volt
magyar területek összessége.

A volt északi magyar területek Slovensko (Szlovákia) és Podkarpatská Rus (Kárpátaljai
Oroszország) néven integrálódtak az új államba. E két tartomány elnevezésével kapcsolatban
feltétlenül megjegyzendő a következő: a két háború közötti években Szlovákiát magyarul is
leginkább �Szlovenszkó�-nak mondták és írták, persze magyar ortográfiával. �Podkarpatská
Rus�-t azonban csak elvétve mondták és írták magyar szövegben �Podkarpatszká Rusz�-nak,
�Kárpátaljai Oroszország�-nak pedig szinte soha. A tartomány leginkább használatos magyar
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neve egyszerűen csak Kárpátalja volt, aránylag gyakori volt még azonban a Ruténföld vagy
Ruszinszkó megnevezés is.

Megalakulása idején a Csehszlovák Köztársaság etnikailag rendkívül tarka képet
mutatott. Az 1910. évi népszámlálás nemzetiségi statisztikája szerint a csehek és szlovákok
együttesen is csak a lakosság 59,09 százalékát alkották a szóban forgó területeken, az ott élő
népességnek tehát 40,91 százaléka más nemzetiségű alattvalóként került egy új, számára
idegen állam fennhatósága alá. Az állam lakosságának 27,58 százaléka volt német és 7,88
százaléka magyar, 5,45 százaléka pedig rutén, lengyel, román, horvát és egyéb nemzetiségű.3

Vizsgáljuk meg kissé közelebbről, hogy az 1910. évi népszámlálás adatai szerint milyen
is volt a Csehszlovák Köztársaság részévé vált észak-magyarországi területek nemzetiségi
összetétele?

A prágai Állami Statisztikai Hivatal szakemberei által összeállított retrospektív
kimutatások szerint az 1910. évi népszámlálás a később Szlovákiának nevezett észak-
magyarországi területeken összesen 2 926 824 lakost talált. A népesség anyanyelv szerinti
megoszlása a következő volt: szlovák 1 686 712 (57,63 százalék), magyar 896 271 (30,62
százalék), német 196 958 (6,73 százalék), rutén 97 051 (3,32 százalék), lengyel 10 659 (0,36
százalék), szerb és horvát 2 842 (0,10 százalék), román 1 908 (0,06 százalék), egyéb 26 867
(0,92 százalék). A Felvidék kárpátaljai részén az említett évben - a fenti forrás adatai szerint -
597 062 lakost számoltak össze. Ebből 335 237 (56,15 százalék) volt rutén, 174 482 (29,22
százalék) magyar, 63 656 (10,66 százalék) német, 14 132 (2,37 százalék) román, 7 728 (1,30
százalék) szlovák, 590 (0,10 százalék) lengyel, 201 (0,03 százalék) cseh, 179 (0,03 százalék)
szerb és horvát, valamint 857 (0,14 százalék) egyéb anyanyelvű.4

Szlovákiában és Kárpátalján a magyar etnikum pántlikaszerű, mindenütt szorosan a
csehszlovák-magyar országhatár mentén húzódó, hol vastagabb, hol vékonyabb, helyenként
teljesen elvékonyodó sávban élt. A magyar etnikum ilyen alakú elhelyezkedése oly
tekintetben hátrányos volt, hogy annak nyugati és keleti végei rendkívül messze, több száz
kilométernyire estek egymástól, más vonatkozásban viszont pozitívan hatott az a körülmény,
hogy a magyar etnikai tömb mindenütt egyenes folytatása volt a trianoni Magyarország
magyar etnikumának. A hosszan elnyúló magyar etnikai sáv azonban - főleg kezdetben -
mégis inkább negatív tényezőként határozta meg az egységes kisebbségi tudat kialakulását. A
nyugati és keleti Felvidék magyarságának ugyanis az impériumváltásig szinte semmilyen
kapcsolata nem volt egymással. A Pozsony, Komárom vagy Nyitra megyei, illetve Ung,
Bereg vagy Ugocsa megyei magyar között természetszerűleg jelentős kulturális, világnézeti,
mentalitásbeli, sőt faji eltérések léteztek. A nyugati és keleti végek magyarsága csaknem
teljesen ismeretlen volt a másik számára, így évek teltek el, amíg a közös kisebbségi sors
következtében beindult egy bizonyos mentalitásbeli közeledés.

A magyar etnikai sáv aránylag homogén volt, s ezt a jellegét a két háború közötti
Csehszlovák Köztársaság fennállásának húsz éve alatt mindvégig megőrizte.

A csehszlovákiai magyarság indulási összlétszáma az 1910. évi népszámlálás adatai
szerint - amint azt fentebb már bemutattuk 1 070 753 fő volt. Az említett népszámláláskor a
később a Csehszlovák Köztársasághoz csatolt magyarországi területeken összesen 844
magyar többségű, tehát olyan helységet találtak, amelyekben a magyar anyanyelvű lakosság
aránya meghaladta az 50 százalékot.5 E helységek zömmel a zárt magyar etnikai tömb részei
voltak; jeles demográfusunk, Révay István szerint 844-ből 747 helység.6

A magyar többségű helységeken kívül azonban 1910-ben a Felvidéken jelentős volt a
vegyes, de azért 20-25 százaléknyi magyar anyanyelvű lakosságot is kimutató, nem egy
esetben relatív magyar többségű helységek száma is. A 844 magyar többségű helységen kívül
1910-ben 204 ilyen jellegű helységet találtak ezen a területen. Ezek részben a magyar etnikai
tömbón belül, részben annak perifériáján helyezkedtek el, számuk azonban figyelemre méltó



Regio – Kisebbségtudományi Szemle 1. évf. 2.sz. (1990. április)

volt a zárt szlovák, illetve rutén etnikumon belül is. Ilyen helységek a jelzett évben Árva,
Liptó. Sáros, Szepes, Trencsén, Túróc és Zólyom megyékben is akadtak.7

Vegyük most közelebbről szemügyre az 1910-es magyar-szlovák, illetve magyar-rutén
néprajzi határt nyugatról keletre haladva. A néprajzi választóvonal a következő megyék
területén húzódott: Pozsony, Nyitra, Bars, Hont, Nógrád, Gömör, Abaúj-Toma, Zemplén,
Ung, Bereg és Ugocsa. Esztergom, Győr és Komárom megyék Csehszlovákiához került
részei a magyar etnikai tömbön belül helyezkedtek el, míg Trencsén, Túróc, Árva, Liptó,
Zólyom, Szepes, Sáros és Máramaros megyék már kívül estek az összefüggő magyar
nyelvterületen.

A magyar többségű terület határát nyugatról kelet felé haladva a következő helységek
jelölték: Szunyogdi, Vereknye, Éberhard, Cseklész, Németgurab, Egyházfa, Nagymácséd,
Galánta, Vága, Vecse, Tardoskedd, Érsekújvár, Besenyő, Pozba, Verebély, Kiskér,
Nagyemőke, Gerencsér, Lédec, Kiskoszmány, Kálna, Léva, Bori, Deménd, Egeg, Palást,
Csáb, Bátorfalu, Nagyzellő, Jelsőc, Losonc, Pinc, Rimaszombat, Pádár, Deresk, Gice,
Csetnek, Kőrös, Csucsom, Rozsnyó, Játszó, Szepsi, Nagyida, Migléc, Legenye, Mihályi,
Csarnahó, Imreg, Szürnyeg, Abara, Deregnyő, Bajánháza, Tarnóc, Ungvár, Császlóc,
Helmec, Csomonya, Barkaszó, Romos, Munkács, Beregújfalu, Salánk, Királyháza,
Gödényháza.8 Ez volt tehát a magyar többségű terület északi pereme az impériumváltás
idején.

A magyar néprajzi határ közvetlen szomszédságában volt azonban még jónéhány magyar
többségű helység. Ezek kívülestek ugyan a zárt magyar etnikumon, nem tekinthetőek
azonban szórványnak, mivel magyar többségűek voltak, az összefüggő magyar területtől
pedig rendszerint mindössze egy-két szlovák, illetve rutén többségű, de azért jelentős magyar
kisebbség által is lakott helység választotta el őket. Ilyenek voltak Nyitra és Verebély felett
Királyi, Alsószőllős, Kismánya, Egerszeg, Lajos, Vicsapapáti; Rimaszombat felett Likér;
majd tovább keletre Kassa, Beszter, Magyarbőd, Garbócbogdány, Felsőcsáj, Györke,
Nagyszalánc és Kisszalánc; Ungvártól keletre Barany; Máramarosban pedig Visk,
Handalbustyaháza, Técső, Kerekhegy és Aknaszlatina.9

***

Magyarországon 1880 óta tízévenként tartottak népszámlálást, s azokon többek között a
lakosság anyanyelvi hovatartozását is rögzítették, majd ezt a megoszlást magától értetődően
nemzetiségi statisztikának is tekintették. Az 1880. és 1910. évi népszámlálások között eltelt
harminc év alatt a magyar anyanyelvűek száma Magyarországon gyorsabban növekedett,
mint a nem magyar ajkú lakosságé. A magyarság természetes szaporodása nagyobb volt, mint
a nemzetiségeké, de az arányok fokozatos eltolódásához a spontán asszimiláció is
hozzájárult.

Magyarország többnyelvű, többnemzetiségű ország volt, így szinte természetesnek
tekinthető a lakosság keveredése, egy második nyelv elsajátítása, sőt az abszolút
kétnyelvűség sem volt ritkaság. A belső migráció a perifériákról az ország belseje, illetve a
nagyobb városi központok felé irányult. Ez azt jelentette, hogy az ország külső megyéiben
élő nem magyar ajkú lakosság soraiból állandóan folyt az elvándorlás a belső, szinte teljesen
magyar nyelvterület felé, ahol aztán a szórványosan érkező egyének vagy családok
fokozatosan beolvadtak a magyarságba. A városok nemzetiségi vidékeken is egyrészt magyar
nyelvűek és kultúrájúak voltak, amelyeknek a polgárosodás előrehaladtával valóban jelentős
asszimilációs hatásuk volt. A magyar anyanyelvű lakosság számát a magyarországi zsidóság
egyre nagyobb méretű asszimilálódása, magyar nyelvűvé és magyar kultúrájúvá válása is
hatékonyan növelte. Ez a rohamosan polgárosodó, az ország politikai, gazdasági, kulturális és
társadalmi életében egyre fontosabb pozíciókat meghódító réteg nemzetiségi vidékeken is
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zömmel a magyar elem sorait szaporította. Ez a jelenség főleg a Felvidéken, ott is leginkább a
városokban volt szembeötlő. A századfordulón a felvidéki városok magyar anyanyelvű
polgárságának jelentős részét már a megmagyarosodott zsidóság alkotta.10

Mindehhez még hozzávehetjük, hogy az ország külső megyéit, tehát a túlnyomóan
nemzetiségi vidékeket, a múlt század vége felé és a századfordulón oly nagy méreteket öltött
kivándorlás is jobban sújtotta, mint az ország belső területeit. Részleges statisztikai adatok
ebben a vonatkozásban az 1899 és 1913 közötti évekről állnak rendelkezésünkre. A jelzett 15
év leforgása alatt a tágabb értelemben vett - tehát Horvát-Szlavóniával együtt -
Magyarországból kivándorolt 1 390 525 lakosból 401 123 fő (28,9 százalék) volt a magyar,
989 402 fő (71,1 százalék) pedig a nem magyar anyanyelvűek száma, illetve százalékaránya.
A 71,1 százaléknyi nem magyar anyanyelvű kivándorlón belül pedig éppen a szlovákság állt
az első helyen a maga 21,6 százalékos részesedésével; ezután következtek a hazai németek
(16,7 százalék), majd a románok (13,3 százalék), horvátok (9,9 százalék), szerbek (4,6
százalék), rutének (3,9 százalék) és végül az egyéb anyanyelvűek (1,1 százalék).11

E sokszorosan összetett folyamat - a magyarság nagyobb természetes szaporodása, a
nemzetiségi perifériák lakosságának belső migrációja a központi magyar területek felé, a
nemzetiségi területek nagyobb kivándorlási vesztesége, a polgárosodó zsidó lakosság magyar
nyelvűvé és kultúrájúvá válása - természetszerűleg egy lassú, spontán magyarosodáshoz
vezetett, amely az első világháború előtti évtizedekben az élet minden területén
törvényszerűen megnyilvánult, s amit a népszámlálások statisztikai adatai is nyomon
követtek.12 Mindebből azonban téves lenne azt a következtetést levonni, hogy az asszimiláció
�nyertese� mindig és mindenhol csakis a magyarság volt. A különböző etnikumok érintkezési
pontjain, de még inkább a kevert etnikumú területeken kisebb-nagyobb nyelvi beolvadás az
ország nem magyar népei között is kimutatható. Tudjuk például, hogy Zemplén, Sáros és
Szepes megyékben rutének és németek garmadával váltak szlovákokká, Vas és Zala
megyékben vendek vették át a német nyelvet, sőt Erdély és a Bánát egyes vidékein a
románság éppen a magyarokat szívta fel magába.

Az 1910. évi népszámlálás - amint arról feljebb már szóltunk - 844 magyar többségű
helységet mutatott ki a Felvidéken. Az 1880. évi népszámláláskor - ez volt az első olyan
magyarországi népszámlálás, amely a lakosság anyanyelvi megoszlását is hitelt érdemlő
módon rögzítette - azonban ezekből a helységekből még mindössze 768 volt magyar
többségű. Ez azt jelenti, hogy az 1880 és 1910 között eltelt harminc év alatt 76 felvidéki
helységben került többségbe az azelőtt ott kisebbségben levő magyar elem. Figyelemre méltó
azonban, hogy ennek ellenére a magyar-szlovák, illetve a magyar-rutén nyelvhatár szinte alig
módosult ezekben az évtizedekben. A magyarosodó helységek ugyanis részben a magyar
etnikai tömbön belül helyezkedtek el, részben pedig azon teljesen kívül estek - ilyen volt a
szlovák, illetve rutén etnikai tömb néhány városa és városi jellegű helysége -, így ez a
fokozatos nyelvi átalakulás alig volt kihatással a magyar-szlovák, illetve magyar-rutén
nyelvhatár módosulására. A magyar többségűvé vált helységek jelentős része a Pozsonytól
Ugocsáig húzódó több száz kilométeres nyelvhatár különböző pontjain található ugyan, de
annyira szétszórtan, hogy a magyarság északi nyelvhatárának említést érdemlő módosulásáról
a tárgyalt korszakban alig beszélhetünk. Tény, hogy a magukat magyar anyanyelvűeknek
vallók száma és százalékaránya a magyar-szlovák, illetve a magyar-rutén nyelvhatár legtöbb
helységében fokozatosan emelkedőben volt, bár az is igaz, hogy néhány helységben éppen
1880 és 1910 között szorult kisebbségbe az addig ott többségben levő magyarság.13

Az 1880 és 1910 közötti években bekövetkezett és a népszámlálások által rögzített
etnikai-anyanyelvi változások azonban a legtöbb esetben még nem jelentettek valóságos és
végleges asszimilációt. Az történt csupán, hogy az északi nyelvhatár vegyes és kevert
népiségű, szinte tökéletesen kétnyelvű lakosai közül 1910-ben már valamivel többen
vallották anyanyelvüknek a magyar nyelvet, mint azt 1880-ban tették. Ezek a helységek,
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természetesen, továbbra is kétnyelvűek maradtak, a magukat magyar anyanyelvűeknek vallók
azonban már többségbe kerültek bennük.

A tízévenként megtartott népszámlálások az ilyen kevert népességű, tökéletesen
kétnyelvű falvak esetében néha valóban ritkaságszámba menő eredményeket produkáltak.
Vegyünk szemügyre például egy jellegzetes falut Zemplén megye sátoraljaújhelyi járásából.
Nagytoronyán például 1880-ban 326-an vallották magukat szlovák és 266-an magyar
anyanyelvűnek, de tíz évvel később, 1890-ben szlovák anyanyelvűnek már csak hárman,
ezzel szemben magyarnak 666-an jelentkeztek. 1900-ban azonban a falu lakosságának már
ismét több mint a fele - pontosan 397 lélek - szlovák anyanyelvűnek mondta magát, míg a
magukat magyar anyanyelvűnek vallók száma lecsökkent 349-re. 1910-ben a túlsúly azonban
ismét a magukat magyar anyanyelvűek javára billent; ekkor 37 szlovák anyanyelvűvel
szemben 529-en vallották anyanyelvüknek a magyart.14

A mindkét nyelvet egyformán beszélő kevert lakosság ingadozása sok ilyen jellegű
helységben kitűnően nyomon követhető. Hasonló �anyanyelvi ingadozás� kimutatható még
Zemplén megye jónéhány �kétnyelvű� helységében, például Kazsón, Kisztén, Garanyban
stb.15 E kettős nyelvi kötődés sajátos tényére a magyar-szlovák nyelvhatár egyes pontjain a
korabeli szakemberek is felfigyeltek. A Magyar Statisztikai Hivatal egyik jelentése így
jellemezte ezt az ingatag állapotot: �E nép a magyar és szlovák nemzetiséghez tartozás oly
bizonytalan határán van, hogy épp oly joggal vehető magyarnak, mint szlováknak. Egyaránt
beszéli, s egyaránt használja mind a két nyelvet...�16

Mi sem természetesebb tehát, mint hogy az ilyen átmeneti, �kettős� nyelvi-nemzetiségi
viszonyok közepette élő népesség anyanyelvi �besorolása� sem a megszámláltak, sem a
számlálóközegek számára nem volt problémamentes. Bár a nyelvhatár ilyen jellegű
helységeinek �kétnyelvű� lakosai közül egyre többen a magyart vallották anyanyelvüknek, az
esetek túlnyomó többségében szó sem volt valóságos etnikai átszíneződésről. Az
elmondottakból nyilvánvaló, hogy az 1880-tól 1910-ig terjedő három évtized leforgása alatt a
magyar-szlovák, illetve magyar-rutén nyelvhatáron tényleges, mintegy �visszafordíthatatlan�
változások nem is következtek be a magyar etnikum javára.

***

Az 1918/1919. évek fordulóján a cseh országrészek birtoklása - a németlakta területeket
is beleértve - már biztosítottnak tűnt a konszolidálódó csehszlovák államhatalom számára.
Egészen más volt azonban a helyzet az észak-magyarországi Felvidék esetében. Az antant
1918. december 3-i jegyzéke elrendelte ugyan �Szlovákia� kiürítését és engedélyezte a
csehszlovák megszállást, majd az 1918. december 24-i antantjegyzék a demarkációs vonalat
is kijelölte, a végleges csehszlovák-magyar országhatár megállapítását azonban a
békekonferenciára bízta.

Az 1910. évi népszámlálás nemzetiségi statisztikai adatai rendkívüli mértékben
kellemetlenek voltak a �nemzeti állam� jelszavával berendezkedő csehszlovák államhatalom
számára. Az állam �nemzeti� jellegének igazolására, illetve a csehszlovák igények
alátámasztására a párizsi békekonferencián ezek az adatok egyáltalán nem voltak
használhatóak. A csehszlovák politika és propaganda azonban - belföldön és külföldön
egyaránt - jellegzetes módon ügyesen alkalmazta a legcinikusabb félreinformálás taktikáját a
nemzetiségi statisztikák vonatkozásában. A csehszlovák politikusok a valóságtól teljesen
elrugaszkodott statisztikai kreációkkal �érveltek�, illetve a magyar és osztrák népszámlálások
nemzetiségi adatait egyszerűen hamisítványoknak minősítették, s így érvényteleneknek
nyilvánították őket.

A magyar katonaság és karhatalom által fokozatosan kiürített, majd a csehek által
birtokba vett Felvidék, azaz Szlovákia katonai és polgári pacifikálását, valamint az új,
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csehszlovák közigazgatás és állami élet megszervezését a prágai kormány a Vavro �robár
vezette Szlovákiai Teljhatalmú Minisztériumra (Ministerstvo s plnou mocou pre správu
Slovenska) bízta. A Felvidék kárpátaljai részei 1918/1919 fordulóján egyelőre még magyar
fennhatóság alatt maradtak.

A �robár-féle minisztérium már 1918 decemberében fontolóra vette új népszámlálás
lebonyolításának gondolatát a birtokában levő észak-magyarországi területeken. A Szlovákiai
Teljhatalmú Minisztérium miniszteri tanácsa 1918. december 30-án hivatalos döntést hozott
arról, hogy a birtokában levő területeken rendkívüli népszámlálást rendel el, s azt a lehető
legrövidebb időn belül le is bonyolítja. �robárék döntésének az volt a fő indítéka, hogy a
rövidesen összeülő párizsi békekonferencián a csehszlovák békedelegáció már új,
csehszlovák szempontból kedvezőbb nemzetiségi statisztikára hivatkozhassék a
Csehszlovákia által követelt felvidéki területek vonatkozásában.17

A prágai kormány nem ellenezte a kezdetben Zsolnán, majd Pozsonyban székelő �robár-
féle minisztérium döntését a szlovákiai rendkívüli népszámlálás megtartásáról. (Eleinte
valóban �népszámlás� volt a hivatalosan elfogadott és használatos kifejezés, később azonban
ezt felváltotta a szerényebben hangzó �népösszeírás�.) Így aztán 1919 januárjában mindjárt el
is kezdődhettek a szükséges előkészületi munkálatok. A Szlovákiai Teljhatalmú Minisztérium
lázas sietséggel dolgozta ki a rendkívüli népszámlálás alapelveit, technikai lebonyolításának
részleteit, az összeírási nyomtatványok és az összeírással kapcsolatos hivatalos utasítások
szövegét stb. Az előkészületek, majd az egész akció lebonyolítása, valamint az
adatfeldolgozás a �robár-féle minisztérium hatáskörébe tartoztak. 1919 januárjában a
kormány már létrehozta ugyan az Állami Statisztikai Hivatalt, annak azonban még
semmilyen szerepe nem volt a �robárék által kezdeményezett akció megszervezésében,
lebonyolításában és az adatok feldolgozásában.

Az ideiglenes népszámlálás, vagy ahogy később emlegették: népösszeírás megszervezői
egyáltalán nem titkolták, hogy annak elsődleges küldetése a nemzetiségi állapotok új
felmérése lesz, mivel feltételezhető volt, hogy annak eredményei a párizsi békekonferencián
használhatóbbak lesznek, mint az 1910. évi népszámlálás hivatalos nemzetiségi adatai. A
népösszeírás domináló momentumát tehát a birtokba vett felvidéki területek nemzetiségi
feltérképezése jelentette. Ezzel kapcsolatban azonban az előkészítés időszakában szinte
természetszerűleg merült fel a kérdés: a számlálóbiztosok a nemzetiséget vagy az
anyanyelvet kérdezzék-e a megszámláltaktól? A Szlovákiai Teljhatalmú Minisztérium - Jozef
Mráznak, az előkészületi munkálatok fő irányítójának tanácsára - a nemzetiség közvetlen
felvételezése mellett foglalt állást.19

Az összeírás szervezői abban azonban már nem tudtak közös nevezőre jutni, hogy a
zsidókat külön nemzetiségnek vegyék-e vagy sem. Úgy döntöttek hát, hogy a népösszeírással
kapcsolatos nyomtatványok és a hivatalos utasítások szövegében sehol ne történjék említés
külön zsidó nemzetiségről, tehát ne hívják fel a zsidó lakosság figyelmét az önálló
nemzetiséggé való tömörülés lehetőségére, azt azonban tiltani sem kell. Amelyik zsidó
ragaszkodik hozzá, jelentkezhet zsidó nemzetiségűnek, aki azonban másképpen dönt, más
nemzetiségűnek is beirathatja magát.20

Szlovákia teljhatalmú miniszterének, Vavro �robárnak 1919. február 20-án kibocsátott
miniszteri rendelete hivatalosan is intézkedett a népösszeírás megtartásáról és szabályozta
annak gyakorlati lebonyolítását. Az említett miniszteri rendelet 1. paragrafusa szerint a
�népszámlálást�, azaz népösszeírást Magyarország mindazon részein végre kell hajtani,
amelyek a népszámlálás napján a csehszlovák állam birtokában vannak. A rendelet 2.
paragrafusa a népösszeírás eszmei időpontját 1919. március 23-ikának éjféljében határozta
meg. A 4. paragrafus szerint az adatfelvételezés március 24-én kezdődik és április 2-ig tart. A
15. paragrafus a számlálóbiztosok legfontosabb feladatául azt tűzte ki, hogy azok a lakosság
nemzetiségi megoszlását a valóságnak megfelelően állapítsák meg. Ugyanez a paragrafus azt
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is kimondta, hogy a számlálóbiztosoknak munkájuk végzése közben szükség esetén
karhatalmi asszisztencia is rendelkezésükre áll.21

A népösszeírásról szóló 1919. február 20-án kelt miniszteri rendelettel párhuzamosan
�robár miniszter a Szlovákiában működő 16 megyefőnökhöz, azaz zsupánhoz is
körrendelettel fordult, s többek között felszólította őket az összeírást végző biztosok
kiválogatására és azok névjegyzékének összeállítására az egyes megyékben. �Összeírási
biztosokká csakis teljesen megbízható és bizalmat érdemlő szláv nemzetiségű egyének
nevezhetőek ki...� - utasította �robár miniszter a megyefőnököket és figyelmeztette őket a
lebonyolítandó népösszeírás nemzetiségi vonatkozásainak hangsúlyozott fontosságára.22

A Szlovákiai Teljhatalmú Minisztérium az összeírást végző biztosok számára kiadott egy
gyakorlati útmutatót, amely 50 paragrafusba sűrítve foglalta össze a szükséges tudnivalókat a
számlálás általános elveivel, a kibocsátott összeírási ívek egyes rovatainak kitöltésével,
illetve az adatok összegezésével és statisztikai feldolgozásával kapcsolatban. Az útmutató
(Podrobné Poučenie pre popisujúcich poverenkov) 31. paragrafusa tartalmazta a nemzetiség
felvételezésével kapcsolatos alapelveket és gyakorlati utasításokat. Az említett paragrafus a
nemzetiség fogalmát nyakatekert, fölöttébb zavaros mondattal - a szöveg hű magyar fordítása
szinte megoldhatatlan - a következőképpen határolta körül: �Nemzetiség. Nemzetiség alatt a
felnőtt (14 évesnél idősebb) és szellemileg egészséges személyeknél az egyén nemzeti-
politikai meggyőződése értendő, amely egy bizonyos nemzeti közösséghez vagy nemzethez
való faji hovatartozáson alapszik.� (Národnost'. Národnost'ou rozumie sa u oso b dospelých
(star�ích 14 rokov) a du�evne zdravých, národno-poIitidcé presvedč enie jednotlivcov podl'a
kmeň ovej príslu�nosti k urč ltému národnému celku alebo národu.) A nemzetiség
felvételezésének módozatairól és körülményeiről a szóban forgó paragrafus még leszögezte:
�Mindenkinek csakis egy nemzetisége lehet. Ennek meghatározásánál egyedül a megszámlált
személy akarat-megnyilvánulása a döntő, s annak adatát feltétlenül hitelesnek kell tekinteni,
feltéve persze, ha nem bizonyosodik be, hogy ezt a bevallást más személy - legyen az bárki -
által kényszerítve tette. A kényszer gyanúja itt főleg akkor feltételezhető, ha valaki olyan
nemzetiségűnek vallja magát, amelyiknek nyelvét egyáltalán nem beszéli; az ilyen esetek
tüzetesen kivizsgálandók és megvizsgálandó a megszámlált személy teljes döntési
szabadsága.� (Národnost' mô �e byt' len jedna. Pri tom rozhodujúcou je jedine vlastná vô I'a
popísaného a jeho údaj treba pova�ovat' bezpodmieneč ne za správny, leda � e by sa
dokázalo, � e bol uč inený len na nátlak iných, u� kohokol'vek. Podozrenie nátlaku je tu
zvlá�t' tenkrát pravdepodobné, ak sa prihlasuje niekto k národnosti, ktorej reč vô bec nezná, a
treba prípady tieto presne vy�etrit' a presvedč ít' sa o naprosto vol'nom rozhodnutí
popísaného.)23

Az idézett gyakorlati útmutató (Podrobné poučenie...) 31. paragrafusa a továbbiakban a
14 évesnél fiatalabb személyek nemzetiségének felvételezéséről intézkedett. Kimondta, hogy
ezek nemzetisége szüleik nemzetiségét követi, arról azonban már semmit nem szólt, hogyan
állapítandó meg az eltérő nemzetiségű szülőktől származó gyermekek hovatartozása.

Az összeírási ívek 15-19. rovatsoraiba volt bejegyzendő a megszámláltak nemzetiségi
bevallása. A szlovák, illetve cseh nemzetiség bejegyzésére a 15. számú rovat szolgált, a rutén
nemzetiséget a 16., a magyart a 17., a németet a 18. rovatba kellett bejegyezni; a 19. számú
rovat az �egyéb� nemzetiség közös gyűjtőrovatául szolgált, ebbe kellett beírni minden más,
tehát a �csehszlovák�, rutén, magyar és német nemzetiségtől eltérő adatot. A �Podrobné pouč
enie...� példaként az �egyéb� kategória nemzetiségeire a �lengyel, román, szerb, horvát,
szlovén, orosz, francia, angol, olasz, cigány stb.� nemzetiségeket tüntette fel.24 Az összeírási
íven tehát közös rovatba kellett besorolni a szlovákokat és cseheket, majd külön-külön
rovatba voltak lajstromozandók a rutének, magyarok és németek, végül ismét csak külön
rovatba volt beírandó az összes többi nemzetiség. Figyelemre méltó, hogy a példaként
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megemlített tíz �egyéb� nemzetiség között a zsidókra nem történt külön utalás, ettől
függetlenül azonban a zsidók bátran vallhatták magukat zsidó nemzetiségűeknek, ha akarták.

�robár miniszteri rendelettel - amint azt már említettük - 1919. március 23-a éjféljében
határozta meg a népösszeírás eszmei időpontját, ennek az időpontnak a betartása azonban
lehetetlennek bizonyult. 1919 márciusában még javában folytak az előkészületi munkálatok -
miközben nem volt elegendő �megbízható� számlálóbiztos, a nyomda késett az összeírási
nyomtatványok előállításával stb. -, az összeírás határidejét már ezért is feltétlenül
módosítani kellett volna. Az időközben Budapesten bekövetkezett újabb politikai fordulat, a
magyarországi Tanácsköztársaság kikiáltása, valamint az ellene foganatosított csehszlovák
katonai intézkedések, majd a rövidesen megkezdődő (intervenciós) hadjárat pedig egyelőre
levették a napirendről a szlovákiai rendkívüli népszámlálás, azaz népösszeírás kérdését. A
tervezett akció csak néhány hónap elmúltával, 1919 augusztusában válhatott ismét
időszerűvé. A �robár-féle minisztérium ekkor új terminust tűzött ki, s az összeírás eszmei
időpontját 1919. augusztus 20-a éjféljében határozta meg. Az összeírási munkálatokat 1919.
augusztus 21-e és 31-e között, tíz nap alatt kellett lebonyolítani.25

Az 1919 augusztusában megtartott népösszeírás teljesen váratlanul és készületlenül érte
Szlovákia lakosságát. Egyes helyeken az összeírást úgy értelmezték, hogy az egyben
népszavazást is jelent bizonyos területek hovatartozásának eldöntése érdekében. Más
helyeken viszont olyan híresztelések kaptak szárnyra, hogy az összeírást a nem államalkotó,
tehát nem �csehszlovák� nemzetiségű népesség nyilvántartásba vétele és majdani
kitoloncolása érdekében rendelték el.26

Az 1919 augusztusában megtartott népösszeírás idején Szlovákiát, s az akkorra már
szintén csehszlovák fennhatóságú Kárpátalját elválasztó tartományhatárok helyenként
eltértek a később végérvényesen megállapított határvonaltól, illetve 1919 augusztusában még
néhány, a későbbiek folyamán Kárpátaljához tartozó helység is Szlovákia részének számított,
így a népösszeírást azokban is végrehajtották, adataik pedig benne foglaltattak az összeírás
eredményeit 1920-ban közzé tevő statisztikai kiadványban.27 A későbbi retrospektív
kimutatások azonban már Szlovákia véglegesített területét vették alapul az 1919. évi
népösszeírás statisztikájának ismertetésekor, ezért az 1920-ban közzétett adatok némi
korrekcióra szorultak.

Az utólagosan véglegesített hivatalos adatok szerint Szlovákia lakossága 1919
augusztusában 2 923 214 fő volt. Ebből 1 954 446 fő (66,86 százalék) vallotta magát szlovák
és cseh nemzetiségűnek - a statisztikai kimutatás közös rovatban �csehszlovák�
nemzetiségűekként tüntette fel őket -, 689 565 (23,59 százalék) volt a magyar, 143 466 (4,91
százalék) a német, 81 332 (2,78 százalék) a rutén és 54 405 1,86 százalék) az egyéb
nemzetiségűek száma és százalékaránya.28

A magyarság abszolút száma és százalékaránya Szlovákiában az 1919. évi népösszeírás
statisztikai adatai szerint máris erősen visszaszorulóban volt. A magyarság mellett azonban a
német és a rutén nemzeti kisebbség száma és aránya is csökkenést mutatott. Növekedés
csupán az állandó �csehszlovák� elem körében volt tapasztalható. Az 1910. évi népszámlálás
1 694 268 (57,89 százalék) szlovákja és csehje helyett az 1919. évi összeírás már 1 954 446
(66,86 százalék) �csehszlovákot� mutatott ki Szlovákiában. Amíg tehát a magyarság
statisztikai vesztesége 206 706 fő volt - a németeké 53 492, a ruténeké 15 719 fő -, addig a
�csehszlovák� elem rohamos térhódítása ezen a területen minden várakozást felülmúlt;
nyeresége az 1910. évi állapotokhoz viszonyítva 260 178 fő volt.

Az 1919 augusztusi rendkívüli népösszeírás eredményeivel azonban a csehszlovák
államhatalom - főleg a �robár vezette Szlovákiai Teljhatalmú Minisztérium - még így sem
volt teljesen elégedett. Erre �robár miniszternek egy 1919. november 15-én Kassán
elmondott beszédéből is következtethetünk. �robár elismeréssel konstatálta ugyan, hogy
Szlovákiában a szlovákság abszolút többséget élvez, s így elvitathatatlan, hogy �Szlovákia
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mindenekelőtt a szlovák nemzeté�, mindazonáltal sajnálattal állapította meg, hogy a szlovák
etnikumú területeken �még mindig� 126 441 magyart találtak az összeírók. A miniszter
reménykedve jelentette ki, hogy ezek a szórványmagyarok idővel minden bizonnyal kiválnak
majd a magyarságból, s ezáltal leírhatók lesznek a csehszlovákiai magyar nemzeti kisebbség
összlétszámából.29 Feltételezhető és várható volt, hogy a legközelebbi rendes népszámlálás
lebonyolításakor nagy nyomás nehezedik majd a szlovák etnikai terület
szórványmagyarságára, valamint a magyarszlovák nyelvhatár peremmagyarjaira.

***

A szlovákiai népösszeírás elsődleges célja - amint arra már utaltunk - kedvezőbb
nemzetiségi statisztika szállítása lett volna a párizsi békekonferencia számára. �robáréknak
azonban nem sikerült elérniük kitűzött céljukat, mivel a népösszeírás lebonyolításának idejére
Párizsban már végleges döntés született a csehszlovák-magyar országhatárról. Hiteles és
megbízható statisztikai adatokra azonban nem is volt szükség ebben a vonatkozásban, mivel a
párizsi �illetékesek� a legkisebb mértékben sem voltak tekintettel a valós etnikai állapotokra,
illetve kritikátlanul elfogadták Edvard Bene� csehszlovák külügyminiszter legképtelenebb
történelmi és néprajzi �érveléseit�.

A párizsi békekonferencián a Tízek Tanácsa - Anglia, Franciaország, Olaszország és
Japán miniszterelnökei és külügyminiszterei, valamint az USA elnöke és külügyi államtitkára
- 1919. február 5-én hallgatta meg a csehszlovák kormány képviselőjét, Edvard Bene�
külügyminisztert. Bene� háromórás beszédben jelentette be Csehszlovákia területi igényeit és
indokolta meg azok �jogosságát�. Előadásában határozottan ragaszkodott a cseh történelmi
államjog méltányolásához Csehország, Morvaország és Szilézia vonatkozásában, függetlenül
az e területeken élő többmilliónyi német és többszázezernyi lengyel lakosság aspirációitól.
Magyarországgal kapcsolatban azonban már hallani sem akart a történelmi államjog
figyelembe vételéről, sőt kategorikusan kijelentette, hogy a csehszlovák békedelegáció
�Szlovákiát� a köztársaság részének tekinti, s erről senkivel nem hajlandó vitába bocsátkozni.

Bene� a legabszurdabb �történelmi� és �néprajzi� érvekkel támasztotta alá a
Magyarország rovására követelt területi rendezést. Szerinte Észak-Magyarország területe,
azaz Szlovákia �tulajdonképpen egyszer régen része volt a nagy Cseh-Szlovák államnak�. S
íme, ezt az áldott állapotot tették tönkre a magyarok ezer évvel ezelőtt: �A X. század elején
azonban a magyarok meghódították ezeket a területeket, amelyeket azonban a hódítók
századokon keresztül hiába igyekeztek ,magyarizálni'...� Bene� még arra [a mutatványra] is
képes volt szóban forgó beszédében, hogy a X. századi �Szlovákia� határait is körvonalazza,
természetesen, az aktuális csehszlovák területi Igényeknek megfelelően: �Szlovákia északi
határait a Kárpátok adták, déli határa a Duna volt; a Duna déli hajlásától a Tisza folyóig
részben természetes, részben mesterséges határ határolta.�30

Miután ilyen meggyőzően megrajzolta a X. századbeli �Szlovákia� határait, Bene�
kijelentette: �A Dunának mint országhatárnak a kérdése nem tehető vita tárgyává... Szlovákia
mindig dunai ország volt.� Sőt: �A magyar betörések idején a szlovákok egész Pannoniát
elfoglalva tartották.� Ennek az idilli állapotnak - Bene� szerint - a magyarok vetettek véget:
�A magyarok azonban a szlovák népességet felszorították a környező hegyekbe...� Bene� az
általa igényelt magyarországi területeken mindössze kb. 650 000 magyar lakos elismerésére
volt hajlandó, de ehhez mindjárt azt is hozzáfűzte, hogy még ezután is kb. 450 000
�csehszlovák� marad a maradék Magyarország határain belül. A kárpátaljai ruténekkel
kapcsolatban azt állította, hogy nyelvük csupán a szlovák nyelv dialektusa. Természetesen,
szerinte, a rutének is ki akarnak válni Magyarország keretéből, tehát legjobb lesz mindjárt
ezeket a területeket is Csehszlovákiához csatolni autonóm tartomány formájában. Bene�
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szerint ez a megoldás biztosítaná a közös csehszlovák-román határt, amely a
csehszlovákdélszláv korridorral együtt valamennyi utódállam közös érdeke.31

Bene� meghallgatása után a Tízek Tanácsa külön ún. Csehszlovák Albizottságot nevezett
ki a csehszlovák ügyek tanulmányozására és a csehszlovák területi igények jogosságának
megítélésére. Ezen testület elé terjesztette be haladéktalanul Bene� a Csehszlovákia igényeit
tartalmazó memorandumokat. Az egyes emlékiratok a következő témakörökkel foglalkoztak:
1. A csehszlovákok. Történelmük és kultúrájuk. Küzdelmük és munkájuk. Küldetésük a
világban. 2. A Csehszlovák Köztársaság területi igényei. 3. A csehországi németek
problémája. 4. A sziléziai Teschen-vidék problémája. 4a. Memorandum a sziléziai helyzetről.
5. Szlovákia. Területi igényeink Szlovákiában. 6. A magyarországi rutének problémája. 7. A
lausitzi szorbok. 8. A cseh Felső-Szilézia (Ratibor vidéke). 9. Glatz vidékének problémája.
10. A csehszlovákosztrák határmódosítások problémája. 11. A Csehszlovák Köztársaság joga
a háborús jóvátételre.32

A mi szempontunkból különösen fontos Bene� 2-es számú memoranduma, amely a
Csehszlovák Köztársaság területi igényeit foglalta össze. Ennek lényege a következő: A
három cseh történeti országrész határai Németország és Ausztria rovására kikerekítendők;
Magyarország szlovákok és rutének által lakott területei a csehszlovák államhoz csatolandók;
Csehszlovákiát egy észak-déli irányú korridorral össze kell kötni a délszláv állammal. A
csehszlovák-magyar országhatár vonala Bene� szerint a következő lenne: a Duna folyó, a
Mátra, a Bükk, Hegyalja és a Bodrog folyó. Az emlékirat hajlandó volt beismerni, hogy az
így meghúzott határvonal sok magyart is a Csehszlovák Köztársasághoz csatolna, de mindjárt
azt is leszögezte, hogy korántsem annyit, mint amennyiről a magyar statisztikák szólnak,
mivel azok - úgymond - tudatos hamisítások. Ezeken a Csehszlovákia számára követelt
magyarországi területeken Bene� állítása szerint valamikor mindenütt szlovákok éltek, akiket
azonban a brutális magyar elnyomás kiirtott. Ennek ellenére nagyvonalúan megígérte, hogy a
csehszlovák állam a határai közé kerülő magyaroknak és minden más nemzeti kisebbségnek
hajlandó lesz biztosítani mindennemű kisebbségi jogot. Bene� szerint a nemzetiségi kérdés
rendezése azzal is könnyebb lesz hogy nyilvánvalóan igen sok magyar elhagyja majd
Csehszlovákiát.33

Ugyanez a memorandum foglalkozott a magyarországi rutének kérdésével is. Bene�
ismételten amellett tört lándzsát, hogy Magyarország ruténlakta területeit autonóm tartomány
formájában Csehszlovákiához kell csatolni. Ravasz taktikai húzással azt is megpendítette,
hogy ezek a területek elvileg akár Lengyelországhoz vagy Ukrajnához is odacsatolhatók
volnának, de mivel egyik nevezett állam sem tart rájuk igényt, az egyedüli lehetséges
megoldás a Csehszlovákiához való csatolás. Egytől azonban mindenképpen őrizkedni kell; a
rutén népet semmiképpen nem szabad otthagyni a magyar faj hallatlan elnyomásának
áldozatául.34

A tárgyalt emlékirat következő szakasza a csehszlovák-délszláv korridor létrehozását
szorgalmazta. Bene� történelmi fejtegetései szerint a magyarok ezer évvel ezelőtt
szétszakították az összefüggő szláv etnikumot, bár a szlávság így sem tűnt el teljesen ezekről
a területekről; Bene� szerint Nyugat-Magyarország lakossága �az erőteljes magyar elnyomás
ellenére is� 20-50 százalékban szláv. Eszerint Moson, Sopron, Vas és Zala megyék területén
700 000 lakos él, ebből azonban - Bene� légből kapott érvelése szerint - csak 200 000 a
magyar, ellenben 300 000 a német, illetve 200 000 még mindig szláv. Bene� javaslata a
következő: Moson és Sopron megyéket csatolják Csehszlovákiához, Vast és Zalát pedig a
délszláv államhoz. Ennek a határnak szerinte az lenne a legnagyobb haszna, hogy elvágná
egymástól a magyarokat és németeket, és így megakadályozna minden szlávellenes
szövetkezést. Ez a határ, úgymond, a németek jövőbeli balkáni terjeszkedését is lehetetlenné
tenné, így a tervezett korridor a tartós béke ügyét szolgálná.35
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A 3-as számú memorandum a cseh országrészekben élő németség problémájával
foglalkozott. Bene� elismerte, hogy az 1910. évi népszámlálás statisztikai adatai 3 512 582
németet mutattak ki ezeken a területeken, ez azonban szerinte tudatos hamisítás eredménye.
A németek számából ezért feltétlenül le kell vonni legalább 1 000 000 főt. Csehszlovákia,
természetesen, igényt tart a németlakta területekre is, ezek különválasztása ugyanis
gazdaságilag tönkretenné az országot, sőt stratégiailag is hátrányos lenne a köztársaság
számára. A csehszlovák állam azonban feltétlenül biztosítani fogja a németek nemzeti
kisebbségi és nyelvi jogait - ígérte Bene� -, Csehszlovákia második Svájc lesz, a német nyelv
pedig második államnyelv.36

Az 5-ös számú emlékirat a magyarországi szlovákok problémájával foglalkozott. Bene�
fura történelmi bevezetője szerint ez a szláv nép - a szlovákok - úgymond már a magyar
honfoglalás előtt ott élt a Vág, a Garam, a Nyitra és Ipoly folyók völgyében, sőt benépesítet-
te a Duna mentét is, valamint a Dunántúl északi részét a Fertő tótól egészen a Balatonig. A
magyarok azonban a IX. században a szlovákok egy részét kiirtották, más részét pedig
beszorították az északi hegyek közé. A magyarok egész történelmük folyamán kegyetlenül
elnyomták a szlovákokat, fejtegette Bene�. Az ún. magyar elnyomásra �bizonyítékokat� is
felsorakoztatott. Így például azzal is érvelt, hogy a magyar elnyomás elől a háború előtti
évtizedekben úgymond 739 565 szlovák �menekült el� Magyarországból Amerikába. Persze
az a vád sem maradhatott el, hogy a magyarországi népszámlálások idején tudatosan
meghamisították a szlovákok számát. Ebben az ördögi magyarosító légkörben - Bene� szerint
- ezrével �deportálták� az Alföldre a serdületlen szlovák gyermekeket, hogy ott azok
beolvadjanak a magyarságba. Nos és természetesen a magyarok az ártatlan fiatal szlovák
lánykákat garmadával hurcolták a katonai bordélyházakba stb. stb.37

Bene� memorandumai a legkülönbözőbb hazugságok és szemtelen csalások
mintapéldányai. Eszmei atyjuk - az ügyes és ravasz külügyminiszter - kitűnő intuícióval
érezte meg, hogy a békekonferencia hatalmasai német- és magyarellenes szenvedélyeinek
táplálására a legképtelenebb valótlanságokat is bátran felsorakoztathatja.

Végül ha a csehszlovák-magyar országhatárt a békekonferencia nem is Bene�
maximalista követelései alapján állapította meg, mégis nagy kiterjedésű, összefüggő magyar
etnikumú területeket ajándékozott a csehszlovák államnak. Mi sem természetesebb, hogy a
csehszlovák politikai vezetés egy része még így sem tartotta kielégítőnek a békekonferencia
által nekik biztosított zsákmányt. Maga a telhetetlen Bene� is arról panaszkodott egyik 1924-
ben megjelent írásában, hogy �a békeszerződésekkel nem értünk el mindent, amit elérni
akartunk�. Bene� szerint többek között �a szlovák határ� sem tekinthető csehszlovák
szempontból kielégítőnek.38 A szlovák Fedor Houdek is azt emelte ki a szlovák határokról írt
munkájában, hogy a Párizsban megállapított határok Szlovákiának nem �természetes�
határai, mivel azok még délebbre, a Cserhát, a Bükk és a Tisza vonalán húzódnak.39

A további állami és nemzeti terjeszkedés reményét dédelgető csehszlovák politikusok egy
része komolyan számolt azzal a ténnyel, hogy idővel a szomszédos államok és nemzetek -
mindenekelőtt Magyarország és a magyar nemzet - rovására a Csehszlovák Köztársaság
tovább bővítheti majd területeit. A nagyhatalmak indokolatlan jóindulata és velük szemben
tanúsított nagyvonalúsága 1918/1919-ben elhomályosította józan ítélőképességüket és ezért
többen is fennen hirdették: �A világháború alatt tanúsított nagy horderejű ellenállásával a
csehszlovák nemzet felvállalta a felemelkedés történelmi törvényének beteljesítését...
Külföldi és hazai katonai tetteivel újból kivívta függetlenségét! A mai és az eljövendő
generációnak pedig testi és lelki katonai készenléttel (kiemelés az eredeti szövegben P. Gy.)
nemcsak megtartania kell, hanem bővítenie is a csehszlovák államot!40

Ez a túlméretezett optimizmus semmiképpen nem volt helyénvaló, elvégre az
igazságtalan békefeltételek végső soron a győztesek táborába tartozó Csehszlovákiának is
csak terhére voltak. Amint az kezdettől fogva sejthető és várható volt, megalapozatlan területi
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nyereségeik az utódállamokat - köztük elsősorban Csehszlovákiát - a győztes nagyhatalmak,
főleg Franciaország függvényeivé tették.

A versailles-i békerendszerről általában több előrelátó politikusnak, diplomatának vagy
csak a reálisan gondolkodó átlagembernek is az volt a véleménye a két világháború közötti
években, hogy azt �nem az igazság érzete, hanem a gyűlölet és bosszú hozta létre; a győztes
antant a legyőzött államokat olyan szigorú és igazságtalan békeparancsokkal sújtotta, hogy
ezek a szerződések okvetlenül magukban rejtik egy újabb, az eddiginél sokkal nagyobb
világháború csíráit�.41 Jászi Oszkár is az elsők között jósolta meg - még a békekonferencia
ülésezése idején - hogy �ami Párizsban készül, nem világbéke, hanem egy új világháború
előkészítése�.42

A versailles-i békerendszerről sokszor még megalkotói is a lehető legsötétebb
borúlátással vélekedtek. Robert Lansing, az USA külügyi államtitkára 1921-ben Londonban -
illetve Berlinben németül is - megjelent emlékirataiban például kiábrándultan, de bölcs
előrelátással fejtegette: �A békeszerződések lesznek az új háború okai. Ez olyan biztos,
minthogy a nappal után az éjszaka következik.�43 A két világháború közötti években az
igazságtalan trianoni határok áthidalhatatlan, súlyos ellentétek forrásává lettek a
megcsonkított Magyarország és a területén osztozó utódállamok között. A magyar kormány a
körülmények kényszerítő hatására elfogadta ugyan a trianoni békét, igazságtalan döntéseibe
azonban soha nem nyugodott bele, s minden eszközzel azok megváltoztatására törekedett. �A
sokk, amelyet az akkori magyar társadalom átélt - állapítja meg erről a valóságos nemzeti
tragédiáról Romsics Ignác -, mai ésszel és érzelmekkel szinte elképzelhetetlen. Nem volt
olyan társadalmi osztály, réteg vagy csoport, amely a trianoni határokba belenyugodott volna,
s nem volt olyan politikai párt, amely ne követelte volna a revíziót.�44

Trianon sokkhatása évtizedekre a magyar lelki alkat egyik domináns meghatározójává
vált, sőt hatása napjaink megváltozott politikai és társadalmi viszonyai közepette is érezhető.
Végezetül ismételten szükségesnek tartjuk hangsúlyozni, hogy Trianon hosszú távon
nemcsak a legyőzött és megalázott magyarság, hanem a győzteseknek számító utódállamok,
sőt egész Közép-Európa számára tragikus következményekkel járt és a térség permanens
destabilizációs tényezőjévé vált.

Függelék

A Csehszlovák Köztársasághoz csatolt magyarországi területek magyar többségű
helyiségei 1910-ben.45

Abaúj-Torna megye:
Abaújrákos, Abaújszina, Áj, Alsócsáj, Alsólánc, Beszter, Bocsárd, Bodoló,

Bódvavendégi, Buzinka, Buzita, Csécs, Debrőd, Enyicke, Eszkáros, Felsőcsáj, Felsőlánc,
Garbócbogdány, Hatkóc, Hernádcsány, Hernádgönyű, Hernádzsadány, Hím, Jablonca, Jánok,
Jászó, Jászóújfalu, Jászóváralja, Kassa, Kenyhec, Kisszalánc, Komaróc, Körtvélyes,
Magyarbőd, Makranc, Méhész, Miglécnémeti, Nagyida, Nagyszalánc, Pány, Péder, Perény,
Pólyi, Regeteruszka, Reste, Saca, Semse, Somodi, Stósz, Szádalmás, Szádelő, Szádudvarnok,
Szepsi, Szeszta, Toma, Tornagörgő, Tornahorváti, Tornaújfalu, Zsarnó, Zsebes.

Árva megye:
A megye területén magyar többségű helység nem volt található.

Bars megye:
Ágó, Aha, Alsópél, Alsószecse, Alsóvárad, Aranyosmarót, Bajka, Barsbaracska,

Barsbese, Barsendréd, Barslédec, Csata, Csiffár, Fajkürt, Fakóvezekény, Felsőpél,
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Felsőszecse, Felsővárad, Garamdamásd, Garamlök, Garammikola, Garamszentgyörgy,
Garamvezekény, Hölvény, Kiskálna, Kiskoszmány, Kisóvár, Kissalló, Kissáró, Lekér, Léva,
Málas, Marosfalva, Mohi, Nagykálna, Nagyod, Nagysalló, Nagysáró, Nemesoroszi, Nyír,
Ohaj, Oroszka, Pozba, Szodó, Tajnasári, Tild, Töhöl, Tőre, Újbars, Vámosladány, Verebély,
Zselíz, Zsemlér, Zsitvabesenyő, Zsitvagyarmat, Zsitvaújfalu.

Bereg megye:
Asztély, Badaló, Balazsér, Barkaszó, Bátyú, Bene, Beregardó, Beregdéda, Beregrákos,

Beregsom, Beregszász, Beregújfalu, Bótrágy, Bulcsu, Csetfalva, Csongor, Csonkapapi,
Dercen, Felsőremete, Fornos, Gát, Halábor, Hetyen, Izsnyéte, Kígyós, Kisbégány,
Kisdobrony, Kisgút, Kisharangláb, Macsola, Makkosjánosi, Mezőgecse, Mezőhomok,
Mezőkászony, Munkács, Nagybégány, Nagybereg, Nagyborzsova, Nagydobrony, Nagygút,
Nagymuzsaly, Rafajnaújfalu, Sárosoroszi, Szernye, Tiszacsoma, Vári, Zápszony.

Esztergom megye:
Bart, Bátorkeszi, Béla, Bény, Búcs, Dunamocs, Ebed, Érsekkéty, Farnad, Gyiva, Karva,

Kéménd, Kicsind, Kisújfalu, Köbölkút, Kőhidgyarmat, Libád, Magyarszőgyén, Muzsla,
Nagyölved, Nána, Németszőgyén, Párkány, Sárkányfalva.

Gömör megye:
Abafalva, Ajnácskő, Almágy, Alsóbalog, Alsófalu, Alsókálosa, Alsópokorágy, Alsóvály,

Balogfalva, Balogiványi, Balogpádár, Balogtamási, Balogújfalu, Baraca, Barka, Bátka, Beje,
Bellény, Béna, Beretke, Berzéte, Berzétekőrös, Cakó, Csíz, Csoltó, Csomatelke, Csucsom,
Darnya, Deresk, Dernő, Détér, Dobfenek, Dobóca, Dúlháza, Dúsa, Egyházasbást, Feled,
Felsőbalog, Felsőfalu, Felsőkálosa, Felsőrás, Felsővály, Gesztete, Gice, Gortvakisfalud,
Gömörfüge, Gömörhosszúszó, Gömörmihályfalva, Gömörnánás, Gömörpanyit,
Gömörpéterfala, Gömörrákos, Gömörsid, Guszona, Hanva, Harkács, Harmac, Hárskút, Hubó,
Jánosi, Jéne, Jeszte, Jólész, Jolsva, Kecső, Kerekgede, Kisgergelyfalva, Kisgömöri,
Kiskovácsvágása, Kisvisnyó, Kövecses, Krasznahorkaváralja, Kuntapolca, Lekenye, Lévárd,
Lice, Lőkös, Lucska, Magyarhegymeg, Méhi, Melléte, Mezőtelkes, Mikolcsány, Nagyrőce,
Naprágy, Nemesmartonfala, Nemesradnót, Oldalfala, Otrokocs, Osgyán, Özörény,
Páskaháza, Pelsőc, Pelsőcardó, Perjése, Rakottyás, Rimapálfala, Rimasimonyi, Rimaszécs,
Rimaszombat, Rimatamásfalva, Rozsnyó, Rozsnyórudna, Runya, Sajógömör, Sajóháza,
Sajókeszi, Sajókirályi, Sajólénártfalva, Sajólenke, Sajórecske, Sajószárnya, Sajószentikirály,
Sajótiba, Sánkfalva, Serke, Sőreg, Szádvárborsa, Szalóc, Szilice, Szkáros, Szútor, Tajti,
Tornalja, Uzapanyit, Várgede, Várhosszúrét, Velkenye, Vigtelke, Zádorháza, Zeherje, Zsip,
Zsór.

Győr megye:
Balony, Csilizsnyárad, Csilizpatas, Csilizradvány, Kulcsod, Medve, Szap.

Hont megye:
Alsófegyvernek, Alsószemeréd, Apátújfalu, Bajta, Bátorfalu, Bori, Csáb, Csánk,

Dacsókeszi, Deménd, Egeg, Felsőfegyvernek, Felsőszemeréd, Felsőtúr, Garamkövesd,
Garampáld, Garamsalló, Gyerk, Gyűgy, Gyürki, Helemba, Hévmagyarád, Hontfüzesgyarmat,
Hontkiskér, Hontvarsány, Horhi, Horváti, Inám, Ipolybalog, Ipolybél, Ipolyfödémes,
Ipolyharaszti, Ipolyhidvég, Ipolykeszi, Ipolykiskeszi, Ipolynagyfalu, Ipolynyék, Ipolypásztó,
Ipolyság, Ipolyszakállas, Ipolyszalka, Ipolyszécsényke, Ipolyvisk, Kelenye, Kiscsalomja,
Kisgyarmat, Kisölved, Kispeszek, Kistompa, Kistúr, Kóvár, Kőkeszi, Középtúr, Leléd,
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Leszenye, Lontó, Lukanénye, Mere, Nagycsalomja, Nagypeszek, Palást, Pereszlény, Sirak,
Szalatnya, Szántó, Százd, Szelény, Szete, Terbegec, Tergenye, Tesmag, Zalaba.

Komárom megye:
Alsógellér, Apácaszakállas, Bagota, Bajcs, Bogya, Csallóközaranyos, Csicsó, Csúz,

Dunaradvány, Ekecs, Ekel, Felsőgellér, Für, Gúta, Hetény, Imely, Izsa, Izsap, Jászfalu,
Kamocsa, Keszegfalva, Kisbaromlak, Kolozsnéma, Kolta, Komárom, Komáromfüss,
Komáromszentpéter, Kurtakeszi, Kürt, Lakszakállas, Madar, Marcelháza, Martos, Megyercs,
Nagykeszi, Nagymegyer, Naszvad, Nemesócsa, Ógyalla, Örsújfalu, Perbete, Szilas, Szimő,
Tany, Túriszakállas, Udvard, Újgyalla.

Liptó megye:
A megye területén magyar többségű helység nem volt található.

Máramaros megye:
Aknaszlatina, Handalbustyaháza, Hosszúmező, Kerekhegy, Técső, Visk.

Nógrád megye:
Bolgárom, Bolyk, Bussa, Csákányháza, Csalár, Ebeck, Felsőzellő, Fülek, Fülekkelecsény,

Fülekkovácsi, Fülekpilis, Fülekpüspöki, Füleksávoly, Gács, Galábocs, Garáb, Ipolygalsa,
Ipolygér, Ipolynyitra, Ipolyvarbó, Jelsőc, Kalonda, Kétkeresztúr, Kismúlyad, Kiskürtös,
Korláti, Losonc, Losoncapátfalva, Medveshidegkút, Miksi, Mucsény, Nagydaróc, Óbást,
Óvár, Panyidaróc, Perse, Pinc, Ragyolc, Rapp, Rárósmúlyad, Somoskőx, Somoskőújfalux,
Szécsénykovácsi, Terbeléd, Tőrincs, Vecseklő, Vilke, Zsély.

X A Csehszlovák-Magyar Határmegállapító Bizottság javaslata, illetve a Népszövetség 1923. április 23-i döntése
értelmében e falvak 1924. február 16-án visszakerültek Magyarországhoz.

Nyitra megye:
Alsóbodok, Alsócsitár, Andód, Babindál, Béd, Berencs, Érsekújvár, Ghymes, Kalász,

Kiscétény, Kismánya, Királyi, Kolon, Lajos, Magyarsók, Menyhe, Nagycétény, Nagyhind,
Negyed, Nemesdicske, Nemespann, Nyitra, Nyitracsehi, Nyitraegerszeg, Nyitragerencsér,
Nyitrageszte, Nyitrakiskér, Nyitranagyfalu, Nyitranagykér, Pográny, Szelőce, Tardoskedd,
Tornóc, Vágfarkasd, Vághosszúfalu, Vágkirályfa, Vágsellye, Vágvecse, Vicsápapáti, Zsére.

Pozsony megye:
Albár, Alistál, Alsójányok, Alsónyárasd, Alsószeli, Amádékarcsa, Bacsfa, Baka,

Balázsfa, Béke, Beketfa, Bélvata, Benkepatony, Bögellő, Bögölypatony, Bős, Bucsuháza,
Bústelek, Csallóközkürt, Csalóköznádasd, Csallóközkény, Csallóközpósfa, Csallóköztárnok,
Csécsénypatony, Cséfalva, Cseklész, Csenke, Csenkeszfa, Csentőfa, Csölösztő, Csukárpaka,
Csütörtök, Deáki, Dercsika, Diósförgepatony, Doborgaz, Dunajánosháza, Dunakisfalud,
Dunasáp, Dunaszerdahely, Dunatorony, Dunatőkés, Dunaújfalu, Éberhard, Egyházgelle,
Egyházfa, Egyházkarcsa, Előpatony, Erdőhátkarcsa, Etrekarcsa, Feketenyék, Fél, Felbár,
Felistál, Felsőjányok, Felsőnyárasd, Felsőszeli, Felsővámos, Galánta, Gány, Göncülkarcsa,
Gutor, Hegybeneéte, Hegysúr, Hidaskürt, Hideghét, Hódi, Illésháza, Jóka, Keszölcés,
Királyfia, Királyfiakarcsa, Királyrév, Kisbudafa, Kislég, Kislúcs, Kismácséd, Kismadarász,
Kismagyar, Kispaka, Kisudvarnok, Kulcsákarcsa, Lidértejed, Lögérpatony, Macháza,
Magyarbél, Magyardiószeg, Magyargurab, Mórockarcsa, Nádszeg, Nagybodak, Nagyborsa,
Nagybudafa, Nagyfödémes, Nagylég, Nagylúcs, Nagymácséd, Nagymad, Nagymagyar,
Nagypaka, Nagyszarva, Nagyudvarnok, Nemesabony, Nemesgomba, Nemeshodos,
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Nemeskajal, Nemeskosut, Nemesnebojsza, Németbél, Németdiószeg, Ógelle, Olgya,
Ollétejed, Padány, Pénteksúr, Pered, Pinkekarcsa, Pódafa, Pozsonyboldogfa,
Pozsonycsákány, Pozsonyeperjes, Pozsonypüspöki, Pozsonyvezekény, Réte, Sárosfa,
Sikabony, Solymoskarcsa, Somorja, Süly, Szász, Szemet, Szenc, Szentmihályfa, Szunyogdi,
Taksonyfalva, Tallós, Tejfalu, Tonkháza, Tósnyárasd, Töböréte, Tőnye, Újhelyjóka, Úszor,
Vága, Vajasvata, Vajka, Várkony, Vásárút, Vereknye, Vizkelet, Vők, Zonc, Zsigárd.

Sáros megye:
A megye területén magyar többségű helység nem volt található.

Szepes megye:
A megye területén magyar többségű helység nem volt található.

Trencsén megye:
A megye területén magyar többségű helység nem volt található.

Túróc megye:
Túrócudvard

Ugocsa megye:
Akli, Batár, Csepe, Fancsika, Feketeardó, Feketepatak, Fertősamlás, Forgolány,

Gödényháza, Karácsfalva, Királyháza, Mátyfalva, Nagyszőllős, Nevetlenfalu, Salánk,
Szőllősgyula, Szőllősvégardó, Tekeháza, Tiszabökény, Tiszafarkasfalva, Tiszakeresztúr,
Tiszapéterfalva, Tiszasásvár, Tiszaújhely, Tiszaújlak, Tivadarfalva, Verbőc.

Ung megye:
Bajánháza, Baranya, Bátfa, Bés, Botfalva, Budaháza, Csap, Császlóc, Csicser,

Dobóruszka, Gálocs, Homok, Iske, Kereknye, Kerész, Ketergény, Kisgejőc, Kiskapos, Kisrát,
Kisszelmenc, Kistéglás, Koncháza, Korláthelmec, Magyarkelecsény, Magyarmocsár,
Mátyóc, Minaj, Mokcsa, Nagygejőc, Nagykapos, Nagyrát, Nagyszelmenc, Ordarma, Palágy,
Palágykomoróc, Palló, Radvánc, Sislóc, Szirénfalva, Szürte, Tiszaásvány, Tiszasalamon,
Ungcsepely, Ungdaróc, Unghosszúmező, Ungmogyorós, Ungnyarád, Ungtarnóc, Ungvár,
Vaján, Vajkóc, Veskóc.

Zemplén megye:
Abara, Ágcsernyő, Alsómihályi, Bacska, Barancs, Battyán, Bély, Biste, Bodrogmező,

Bodrogszentes, Bodrogszentmária, Bodrogszerdahely, Bodrogszög, Bodrogvécs, Boly, Borsi,
Céke, Csarnahó, Cséke, Csörgő, Deregnyő, Garny, Gercsely, Hardicsa, Hegyi, Imreg,
Isztáncs, Kaponya, Kásó, Kazsó, Királyhelmec, Kisbári, Kisdobra, Kisgéres, Kiskövesd,
Kisráska, Kistárkány, Kistoronya, Kisújlak, Kolbása, Ladamóc, Legenye, Lelesz, Magyarsas,
Mészpest, Nagybári, Nagygéres, Nagykövesd, Nagymihály, Nagyráska, Nagytárkány,
Nagytoronya, Örös, Pálfölde, Perbenyik, Rad, Szinyér, Szolnocska, Szomotor, Szőllőske,
Szürnyeg, Tavarna, Varannó, Véke, Velejte, Zemplén, Zétény.

Zólyom megye:
Zólyom.

A Csehszlovák Köztársasághoz csatolt magyarországi területek vegyes, de legalább 20-50
százaléknyi magyar anyanyelvű lakossal is bíró helységei 1910-ben.46



Regio – Kisebbségtudományi Szemle 1. évf. 2.sz. (1990. április)

Abaúj-Torna megye:
Abaszéplak, Abaújnádasd, Abaújszakaly, Alsóhutka, Alsókemence, Alsómecenzéf,

Balogd, Bárca, Bölzse, Felsőmecenzéfx, Györkex, Jászómindszent, Kalsa, Kassamindszent,
Királynépe, Kisida, Koksóbaksa, Miszlóka, Petőszinye, Ránk, Ránkfüred, Rudnok,
Szaláncújváros, Szentlőrincke, Széplakapáti, Tarcavajkóc.

Árva megye:
Alsókubin, Árvaváralja, Kralován.

Bars megye:
Alsógyőröd, Barsfüss, Bélád, Berekalja, Cseke, Ény, Felsőbesenyő, Garamkeszi,

Kisherestény, Kisvezekény, Körmösbánya, Lüle, Maholány, Nagyherestény, Nemcsény,
Néver, Peszér, Szelepcsény, Újlót, Valkháza.

Bereg megye:
Kajdanó, Oroszvégx.

Esztergom megye: -

Gömör megye:
Betlér, Csetnek, Dobsinax, Gacsalk, Gerencsény, Hacsó, Hámosfalva, Hizsnyó, Kövi,

Likér, Lubény, Murányalja, Nagyszabos, Nandrás, Nyustya, Rimabrézó, Rimaráhó,
Rimavarbóc, Süvete, Újvásár.

Győr megye: -

Hont megye:
Alsóterény, Alsózsember, Csábrágvarbók, Dalmad, Derzsenye, Dömeháza, Egyházmarót,

Erdőszelestény, Hontrákóc, Kiskereskény, Magasmajtény, Mere, Nagykereskény, Ösöd,
Selmec- és Bélabánya, Szúd.

Komárom megye: -

Liptó megye:
Liptószentmiklós, Liptóújvár.

Máramaros megye:
Gyertyánligetx, Huszt, Nagybocskó, Terebesfejérpatak.

Nógrád megye:
Alsósztregova, Alsószellő, Erdőszele, Ipolyberzence, Kálnó, Kékkő, Nagykürtös, Poltár,

Tótkelecsény, Videfalva, Zobor.

Nyitra megye:
Alsóköröskény, Alsószőllős, Divékrudnó, Kisvicsáp, Nagybossány, Nagyemőke,

Nagysurány, Nagytapolcsány, Nyitraivánka, Nyitrazsámbokrét, Sempte, Szalakusz, Szenice,
Sziklavárhely, Szkacsány, Szomorlovászi, Tavarnok, Tótmegyer, Újvároskax,
Zsitvamártonfalva.

Pozsony megye:
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Alsócsöpöny, Barakony, Csölle, Dénesd, Felsőcsöpöny, Misérd, Nagyszombat, Papfa,
Pozsony, Pozsonyivánka, Pusztafödémes, Szered, Torcs.

Sáros megye:
Bártfa, Eperjesx, Girált, Héthárs, Kisszeben, Magyarkapronca, Németsóvár,

Sebeskellemes, Tapolyhanusfalva.

Szepes megye:
Alsószalánk, Igló, Késmárk, Korompax, Lőcse, Malompatak, Ötösbánya, Poprád,

Szepeshely, Szepesszombat, Szomolnok.

Trencsén megye:
Illava, Trencsén, Végbékás, Zsolna.

Túróc megye:
Nagycsepcsény, Nagyrákó, Ruttka, Stubnyafürdőx, Túróckisfalu, Túrócszentmárton.

Ugocsa megye:
Csomafalva, Tiszahetény.

Ung megye:
Gerény, Laborcszög, Nagyláz, Pályin, Perecseny, Szenteske, Szerednyex, Szobránc,

Turjaremete, Ungpinkóc.

Zemplén megye:
Bodzásújlak, Csáklyó, Gálszécsx, Homonnax, Kiskázmér, Kiszte, Kozma, Kurucfalva,

Lasztóc, Magyarizsép, Málca, Nagyazar, Nagyruszka, Pelejte, Szécsegres, Tavarnamező,
Töketerebesx, Újszomotor, Upor, Zemplénkelecsény, Zemplénmátyás.

Zólyom megye:
Besztercebányax, Bikás, Breznóbánya, Lopér.

X Relatív magyar többségű helyek.

Az 1880 és 1910 között magyar többségűekké vált felvidéki helységek jegyzéke47.

Abaúj-Toma megye:
Abaújrákos, Alsócsáj, Beszter, Buzinka, Enyicke, Hatkóc, Hemádcsány, Hernádgönyű,

Jászóújfalu, Kisszalánc, Pány, Pólyi, Regeteruszka, Saca, Semse, Stósz, Zsebes.

Árva megye: -

Bars megye:
Alsópél, Aranyosmarót, Fakóvezekény, Tajnasári, Zsitvaújfalu.

Bereg megye:
Felsőremete.

Esztergom megye: -
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Gömör megye:
Gömörhosszúszó, Gömörrákos, Jolsva, Nagyrőce, Pelsőcardó, Rimatamásfalva.

Győr megye: -

Hont megye:
Csánk, Gyűgy, Horhi, Kiscsalomja, Mere, Szántó.

Komárom megye:
Jászfalu, Kisbaromlak, Újgyalla.

Liptó megye: -

Máramaros megye: -

Nógrád megye:
Ebeck, Gács, Kiskürtös, Losoncapátfalva.

Nyitra megye:
Nyitra, Vágsellye.

Pozsony megye:
Dunasáp, Gány, Hódi, Nemesnebojsza, Németdiószeg.

Sáros megye: -

Szepes megye: -

Trencsén megye: -

Túróc megye:
Túrócudvard.

Ugocsa megye:
FeIsőkaraszló, Karácsfalva, Királyháza, Mátyfalva, Szöllősvégardó, Tekeháza,

Tiszasásvár.

Ung megye:
Baranya, Kereknye, Ungdaróc.

Zemplén megye:
Barancs, Céke, Csörgő, Garany, Gercsely, Isztáncs, Kásó, Kazsó, Kolbása, Magyarsas,

Nagymihály, Nagytoronya, Tavarna, Varannó, Velejte.

Zólyom megye: Zólyom.

Jegyzetek

1 Rónai András: Térképezett történelem Budapest, 1989. 110.
2 Recensement de la population en 1920. VI. Publications Statistiques Hongroises. Nouvelle série. 76. Volume.

Budapest 1929., 1-es számú térképmelléklet. Megjegyzendő ezzel kapcsolatban, hogy Csehszlovákia 1920-



Regio – Kisebbségtudományi Szemle 1. évf. 2.sz. (1990. április)

ban átengedte Lengyelországnak Árva megye 14, valamint Szepes megye 13 helységét. (Vö.: Majtán Milan:
Názvy obcí na Slovensku za ostatných dvesto rokov. Bartislava 1972., 6.)

3 Statistická příručka republiky Československé II. Data retrospektívní. Praha 1925., 5.
4 Československá statistika - Svazek 9. Sčítání lidu v Republice Československé ze dne 15. února 1921. I. Praha

1924., 75.
5 A Csehszlovák Köztársasághoz csatolt magyarországi területek magyar többségű helységeinek jegyzékét lásd

a mellékletben.
6 Révay István: A demográfia tükrében. Borsody István szerk.: Magyarok Csehszlovákiában 1918-1938.

Budapest 1938., 30.
7 A Csehszlovák Köztársasághoz csatolt magyarországi területek vegyes, de legalább 20-50 százaléknyi magyar

anyanyelvű lakossággal is bíró helységeinek jegyzékét lásd a mellékletben.
8 Révay István: Nemzetiségi demográfia és kisebbségünk Kisebbségi problémák. Levice 1937. 40-42. Uő: A

demográfia tükrében... i.m. 31-32.
9 Révay István: A demográfia tükrében... i. m. 32., 35.
10 Kovács Alajos: A zsidóság térfoglalása Magyarországon. Budapest 1922., 6.; Svetoň, Ján: Slováci v

Madarsku. Bratislava 1942., 25-27.
11 Rácz István: A paraszti migráció és politikai megítélése Magyarországon 1849-1914. Budapest 1980., 107-

109.
12 Vö: Katus László: Nemzetek és népszaporulat Glatz Ferenc szerk.: Magyarok a Kárpát-medencében.

Budapest 1989., 171-174.
13 Az 1880 és 1910 között magyar többségűvé vált felvidéki helységek jegyzékét lásd a függelékben.
14 A magyar korona országaiban az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás főbb eredményei megyék és

községek szerint részletezve II. Budapest 1882., 379.; Jekelfalussy József szerk.: A magyar korona
országainak helységnévtára. Budapest 1892., 760-761.; Magyar Statisztikai Közlemények, Új Sorozat, 1.
kötet. A magyar korona országainak 1900. évi népszámlálása I. Budapest 1902., 270-271.; Magyar
Statisztikai Közlemények, Új Sorozat, 42. kötet. A Magyar Szent Korona Országainak 1910. évi
népszámlálása I. Budapest 1912., 270-271.

15 Uo.
16 Katus László: Nemzetek és népszaporulat... i. m. 174.
17 Mráz Dr., Jos.: O předbé � ném sčítáni lidu na Slovensku roku 1919. I. Československy statisticky vě stník,

1920 december, 1-2.
18 Uo., 2-4.
19 Uo., 8-10.
20 Uo., 10.
21 Uo., 18-21.
22 Uo., 21.
23 Uo., 32.
24 Uo.
25 Uo., 6.
26 Mráz, Jos. Dr.: O p edbě�ném � ítáni lidu na Slovensku roku 1919. II. Československy statisticky vě stník,

1921 február, 134.
27 Soznam miest na Slovensku dl'a popisu I'udu z roku 1919. Bratislava 1920.
28 Československá statistika - Svazek 9. Sčítání lidu v. Republice Československé ze dne 15. února 1921. I.

Praha 1924., 77.
29 Minister �robár o dne�nom stave na Slovensku. Slovensky denník, 1919. november 16., 1-3.
30 Czakó István: Gyorsírói feljegyzések a trianoni béke létrejöttéről. Magyar Szemle, 1930 március, 305.;

David Hunter Millér: My Diary at the Conference of Paris. XIV. New York 1929., 220-222.
31 Czakó István: Gyorsírói feljegyzések... i. m. 306-308.; Miller D. H. My Diary... i. m., 220-224.
32 Houdek, Fedor: Vznik hraníc Slovenska. Bratislava 1932., 299.
33 Gogolák Lajos: Cseh emlékiratok a békekonferencia előtt. Magyar Szemle, 1938 június 191-193.
34 Uo., 193-194.
35 Uo., 194-195.
36 Uo., 196-197.
37 Uo., 198-199.
38 Bene� Edvard: Problémy nové Evropy a zahraniční politika Československa. Praha 1924., 308.
39 Houdek, Fedor: Vznik hraníc..., 299-300.
40 Borsky, Lev: Znovudobyti samostatnosti. Praha 1928., 281.
41 Incze Kálmán: Háborúk a nagy háború után. A béke háborúi I. Budapest 1938., V.
42 Hanák Péter: Jászi Oszkár dunai patriotizmusa. Budapest 1985., 86.
43 Lapsing, Robert: Die Versailler Friedenverhandlungen. Berlin 1921., 245.



Regio – Kisebbségtudományi Szemle 1. évf. 2.sz. (1990. április)

44 Romsics Ignác: Ellenforradalom és konszolidáció. Budapest, 1982., 98.
45 A Magyar Szent Korona Országainak 1910. évi népszámlálása I. Magyar Statisztikai Közlemények. Új

sorozat 42. kötet. Budapest 1912.
46 U.o.
47 U.o., valamint: A magyar korona országaiban az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás főbb eredményei

megyék és községek szerint részletezve II. Budapest 1882.


