
ok fé le kép pen le het ne ér zé kel tet ni 
a tri a no ni bé ke szer zõ dés el len té tes
elõ je lû szlo vák és ma gyar em lé ke ze -

tét, de ta lán Štefan Osuskýnak, a cseh szlo -
vák bé ke de le gá ció szlo vák fõ tit ká rá nak
vissza em lé ke zé se elég gé éle sen jel zi a kü -
lönb sé get a gyász ba zu ha nó ma gyar köz vé -
le ménnyel szem ben a gyõz tes Cseh szlo vá -
kia s azon be lül az új ál lam ke re tek kö zé ke -
rült szlo vák ság di a da la közt: „Egy dol got
so ha sem fo gok el fe lej te ni. Ami kor 1920. jú -
ni us 4-én há rom ne gyed öt kor a tri a no ni
szer zõ dést az el len jegy zõk so rá ban alá írá -
som mal el lát tam, tisz tá ban vol tam az zal,
hogy a szlo vák nem zet nek a ré gi Ma gya ror -
szág gal va ló el szá mo lá sát ír tam alá, azt a
szám lát, ame lyet nem ze tem nek min den
vér rel meg fi ze tett szen ve dé sé ért és nyo mo -
rú sá gért nyúj tot tunk be. És ez az el szá mo -
lás örök érvényû!”1 Gyõz te sek és vesz te sek
vi szo nyát s vi szo nyu lá su kat Kö zép-Eu ró pa
1918 elõt ti bi ro dal mi szer ke ze té nek nem -
zet ál la mi át ala kí tá sá hoz leg in kább a pá ri zsi
bé ke kon fe ren cia ha tár ki je lö lõ dön té sei ha -
tá roz ták meg a leg tar tó sab ban. Alig ha meg -
le põ, hogy az ál lam ha tár ként tel jes ség gel
elõz mény te len csehszlovák–magyar ha tár
lét re jöt té nek meg íté lé sé ben má ig fel-fel lán -
gol nak a szak mai és pub li cisz ti kai vi ták. 
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A Ma gyar or szá gi 
Ta nács köz tár sa ság
alap ve tõ en át ír ta 
a bé ke kon fe ren cia 
Ma gya ror szág gal 
kap cso la tos 
me net rend jét. 
A kö zép-eu ró pai 
bol se vik ve szély és a 
ki ter jedt
magyar–csehszlovák–
román ha tár há bo rú
meg elõ zé sé re kü lön bö -
zõ ter vek szü let tek.
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Az et ni kai ha tá rok és a cseh szlo vák egy ség elõ tör té ne te 

Az 1918 elõt ti ma gyar or szá gi szlo vák na ci o na liz mus nak –1848-tól, de
kü lö nö sen az 1861. évi turócszentmártoni nem ze ti dek la rá ci ó tól kez dõ -
dõ en – a Ma gya ror szá gon be lü li te rü le ti au to nó mia igé nye vált a leg fõbb
po li ti kai prog ram já vá. A 14 vár me gye egy be füg gõ szlo vák több sé gû ré -
szé re ki ter je dõ „fel sõ-ma gyar or szá gi szlo vák ke rü let” ter ve az et ni kai ha -
tá rok kal elõ ször territorializálta a szlo vá kok ál tal már jó val ko ráb ban is
Slovenskónak ne ve zett vir tu á lis nem ze ti sé gi régiót.2 Meg je len tek a bel sõ
et ni kai ha tá rok a ma gyar or szá gi nem ze ti sé gi ré gi ók, így a fel vi dé ki szlo -
vák te rü let ki je lö lé sé nek le het sé ges bá zi sa ként a  Aurel Popovici Nagy-
auszt ri ai Egye sült Ál la mok ter ve ze té ben és per sze Jászi Osz kár 1918. no -
vem ber vé gi „tót im pé ri um” ja vas la tá ban is. 

Mint ahogy a Cseh szláv (ké sõbb: Cseh szlo vák) Egy ség né ven 1896-
ban lét re ho zott egye sü let cseh ve ze tõ it is fo lya ma to san fog lal koz tat ta 
a kom pakt szlo vák nyelv te rü let, és a Naše Slovensko (Mi Szlo vá ki ánk) cí -
mû lap ban fo lya ma to san je len tek meg a ré gi ót fel fe de zõ, vé del me zõ, egy -
szer smind a cseh szlo vák egy ség cél te rü le te ként ér tel me zõ írá sok. Mind -
ez fon tos sze re pet ját szott ab ban, hogy a Mo nar chia élén és a ma gyar tró -
non 1916 de cem be ré ben be kö vet ke zett trón cse re után az új ra össze hí vott
Reichsrat cseh kép vi se lõi az ál ta luk lét re ho zott Cseh Szö vet ség ne vé ben
1917. má jus 30-án ál lam jo gi nyi lat ko zat ban je len tet ték be, hogy a nem -
ze ti ön ren del ke zés re hi vat koz va „kö ve te lik a cseh szlo vák nem zet min -
den ágá nak a de mok ra ti kus cseh ál lam ban tör té nõ egye sí té sét, nem meg -
fe led kez ve a nem zet szlo vák ágá ról, amely össze füg gõ egé szet al kot a tör -
té ne ti cseh hazával”.3

Az elõz mé nyek közt az ame ri kai cseh, szlo vák, ru szin ki ván dor lók
szer ve ze te i nek kez de mé nye zé sei is fon tos sze re pet ját szot tak. Az ame ri -
kai Szlo vák Li ga 1914. jú ni u si me mo ran du má nak szin tén a Ma gya ror -
szá gon be lü li au to nó mia je len tet te a leg fõbb célt, ame lyet a vi lág há bo rú
ki tö ré se után, 1914 szep tem be ré ben már a nem ze ti ön ren del ke zés kö ve -
te lé sé re cse rél tek le.4 Az ame ri kai cseh-szlo vák együtt mû kö dés ered mé -
nye ként az 1916. évi cleve landi egyez mény, majd az 1918-as pitts burg hi
egyez mény tá mo gat ta a két nem zet kö zös ál la má nak programját.5 A ru -
szin szer ve ze tek kö zül 1918 má ju sá ban el sõ ként a Národná obrana ne vû
szer ve zet vet te fel a kap cso la tot Masarykkal, és el sõ ként je len tet ték be
ru té nek ál tal la kott észak ke let-ma gyar or szá gi me gyék Cseh szlo vá ki á hoz
va ló társulását.6

A vi lág há bo rú zá ró szakaszábana szlo vák el len zé ki cso por tok is ak ti -
vi zá lód tak. Nem vé let len, hogy a cseh szlo vák ori en tá ció el kö te le zett hí -
ve, Vavro Šrobár vál lal ta a passzi vi tás meg tö ré sét. Az 1918. má jus 24-i,
il let ve az ok tó ber 30-i turócszentmártoni ta nács ko zá so kon a cseh szlo vák
ori en tá ció el söp rõ több ség re ju tott, ami a szlo vá kok ese té ben – a hor vá -
tok hoz, szlo vé nek hez ha son ló an – egy faj ta köz ve te tett ön ren del ke zés -
ként, a kö zös ál lam lét re ho zá sá ban meg ha tá ro zó sze re pet ját szó cseh, il -26
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let ve szerb nem zet ál tal lét re ho zott ál lam hoz va ló csat la ko zást s azon be -
lül az a ko ráb bi au to nó mia tö rek vé sek foly ta tá sát jelentette.7

Ál lam ala pí tás emig rá ci ó ban

A szlo vá kok és az ál ta luk la kott Slovensko sor sá nak ala kí tá sá ban dön -
tõ nek azon ban pá ri zsi szék he lyû, de Lon don ban, Ró má ban, Szent pé ter -
vá ron, Ki jev ben szin tén fel lé põ Cseh szlo vák Nem ze ti Ta nács (CSNT) – T.
G. Masaryk, Edvard Beneš, M. R. Štefánik – dip lo má ci ai és pro pa gan da -
te vé keny sé ge bi zo nyult, mint hogy a cseh szlo vák kér dés 1915-tõl kezd ve
a nagy ha tal mak ér dek lõ dé sét is kiváltotta.8 Masarykéknak ez a rend kí vül
tu da tos és szer ve zett emig rá ci ós te vé keny sé ge fo lya ma to san kap cso lat -
ban állt a prá gai po li ti ku sok, új ság írók „cseh Maf fia” né ven el hí re sült
szer ve ze té vel. Masaryk, Beneš és az orosz, olasz, fran cia ha di fog ság ba
esett cseh, szlo vák ka to nák ból cseh szlo vák lé gi ó kat lét re ho zó szlo vák
Milan Rastislav Štefánik, va la mint az 1916-ban az ame ri kai szlo vá kok
kül döt te ként hoz zá juk csat la ko zó Štefan Osuský a cseh-szlo vák ál lam -
ala pí tás si ke rét rész ben szer ve zett mun ká juk nak, na gyobb részt vi szont
az an tant és az USA, kü lö nö sen pe dig Fran cia or szág ke let-kö zép-eu ró pai
há bo rús cél po li ti ká já nak kö szön het ték. 

Az 1915 õszé tõl Pá rizs ban fran cia és cseh nyel ven meg je len te tett
L’Indépendance tchécoslovaque, il let ve Českoslovanská samostatnost fo -
lya ma to san fog lal ko zott a cseh-szlo vák kö zös ál lam kér dé se i vel. 1916.
de cem be ri 10-én az egész szá mot a szlo vák kér dés nek szen tel ték. A
Francia–Cseh Li ga Pá rizs ban 1915 má ju sá tól meg je lent La Nation
Tchèque fo lyó ira tá nak bel sõ cím lap ján a ter ve zett cseh szlo vák ál lam tér -
ké pén a ha tár vo nal a szlovák–magyar et ni kai vo na lat kö vet te. Ezt a vál -
to za tot vál tot ta fel a lap ban 1916 de cem be ré tõl az a Beneš ne vé hez kö -
tött tér kép, amely az et ni kai ha tárt stra té gi ai – fo lya mi és vas úti – ha tár -
ral pó tol ta. Ez Vá cig a Du na vo na lát je len tet te. Majd az Ipoly tól mé lyen
dél re a Cser hát, Mát ra és a Bükk-hegy ség ge rin cén át Mis kolc tól ke let re
egye nes vo nal ban a Her nád men ti Gesztelyig hú zó dott. In nen a Her nád
men tén Asza ló ig, to vább a To ka ji-hegy ség ge rin cén át Sá ros pa ta kig, majd
a Bod rog, il let ve a Ti sza men tén a magyar–román ha tá rig ért az új vo nal,
amely majd a cseh szlo vák kor mány 1919. áp ri li si ún. má so dik de mar ká -
ci ós vo nal-ja vas la tá ban buk kan fel még egyszer.9

Ez zel együtt az 1918 má ju sá tól ok tó be rig Wa shing ton ban tar tóz ko dó
és Wilsonnal há rom al ka lom mal is tár gya ló Masarykot mél tat va – az ál -
ta la lét re ho zott cseh szlo vák saj tó iro da jó vol tá ból – a New York Ti mes
1918. au gusz tus 15-i szá má nak cím ol da lán olyan tér ké pet kö zölt, ame -
lyen a csehszlovák–magyar ha tár a magyar–szlovák nyelv ha tárt követte.10

1918. szep tem ber 11-én, a má so dik ta lál ko zó ju kon Masaryk meg ígér te
Wilsonnak, hogy el kül di szá má ra a ter ve zett cseh szlo vák ál lam et ni kai
tér kép ét. Mind ez jól jel zi, hogy a Fe hér Ház ek kor már tisz tá ban volt a
Masarykék ál tal ter ve zett ál lam sok nem ze ti sé gû jel le gé vel, ami az ame ri -
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kai bé ke-elõ ké szí tést kez det tõl fog va nyugtalanította.11 Min den eset re jól
jel zi az emig rá ci ós és a prá gai cseh po li ti ka köz ti fo lya ma tos kap cso la tok
hi á nyát, hogy Kár oly csá szár en ge dé lyé vel a CSNT és a Prá gá ban lét re -
ho zott Cseh szlo vák Nem ze ti Bi zott ság tag jai gen fi ta lál ko zó ju kon elõ ször
1918. ok tó ber 28–31. kö zött tud tak sze mé lye sen is egyeztetni.12

Mi köz ben Pá rizs ban gyors ütem ben lát tak ne ki a gyõz te sek a há bo rú
utá ni Eu ró pa pa ci fi ká lá sá nak, te rü le ti, ál lam jo gi át ren de zé sé nek, a fran -
cia, olasz, brit ka to na dip lo má cia sor ra je löl te ki azo kat a de mar ká ci ós vo -
na la kat, ame lyek mö gül ki kel lett von ni a né met, ma gyar, bol gár és tö rök
had erõt. A gyõz tes an tant ke let-eu ró pai szö vet sé ge se i nek had se re gei
1918 no vem be ré tõl azu tán sor ra fog lal ták el azo kat a te rü le te ket, ame lye -
ket a gyõz te sek ál tal tá mo ga tott nem zet ál la mok a ma guk szá má ra
igényeltek.13

Míg az 1918. no vem ber 13-i belg rá di fegy ver szü ne ti egyez mény nem
tar tal ma zott sem mi lyen em lí tést a csehszlovák–magyar ha tár ról, és azt
rö vid ide ig a Kár olyi-kor mány si ke re ként ér té kel ték Ke let-Kö zép-Eu ró pá -
ban, a dél szláv, ro mán és a szer ve zõ dõ cseh szlo vák had se reg sor ra fog lal -
ta el azo kat a ma gyar or szá gi te rü le te ket, ame lyek re a há rom ál lam a há -
bo rú alatt ígé re tet ka pott. Ezt a hely ze tet mér te fel a Kár olyi-kor mány,
ami kor de cem ber 6-án meg szü le tett – a magyar–szlovák et ni kai ha tá rok -
kal töb bé-ke vés bé egy be esõ új demarkáció – a Bartha–Hodža-vonal. Ez és
a de cem ber 23-i Vix-jegyzék már erõ tel je sen meg ha tá roz ta a ké sõb bi ha -
tár ki je lö lést. Kár olyi Vixhez in té zett de cem ber 28-i vá lasz jegy zé ke ugyan
ha tá ro zot tan el uta sí tot ta a jegy zék ben ki je lölt du nai és Ipoly-vo nal el fo -
ga dá sát, a hon vé dõ há bo rú, a fegy ve res konf lik tus koc ká za tát azon ban
kel lõ had erõ hi á nyá ban és a bé ke kon fe ren ci á ra szó ló meg hí vás re mé nyé -
ben nem vállalta.14 Minden nek hát te ré ben a há bo rú vég ze té vel Pá rizs ban
ma radt Beneš dip lo má ci ai ak ti vi tá sa hú zó dott. Si ke rült pél dá ul el ér nie,
hogy Pichon fran cia kül ügy mi nisz ter fe lül bí rál ta a Franchet d’Esperèy tá -
bor nok ál tal – egyéb iránt pá ri zsi út mu ta tás alap ján – meg kö tött belg rá di
fegy ver szü ne ti egyez ményt. A gyõz tes nagy ha tal mak a vesz tes bi ro dal -
mak te rü le té nek pacifikációját egy be kap csol ták a nem zet ál la mi „új Eu ró -
pa” ki ala kí tá sá val. Az új ál la mok kor má nyai en nek meg fe le lõ en min dent
el kö vet tek, hogy még a bé ke kon fe ren cia össze hí vá sa elõtt el fo gad tas sák
sa ját te rü le ti igé nye i ket, s azok egy ér tel mû en be ke rül je nek a fran cia, brit
bé ke ter vek be. 

A csehszlovák–magyar ha tár kér dé se a bé ke kon fe ren ci án

Jól le het a nem zet kö zi szak iro da lom ban má ra ki ala kult egy vi szony lag
ál ta lá nos köz meg egye zés ar ról, hogy az alap ve tõ en jól és szak sze rû en
mû kö dõ pá ri zsi bé ke kon fe ren cia – a „bün te tõ bé ke” fõ ként fran ci ák és
ola szok ál tal osz tott el kép ze lé se mi att – szá mos hi bás dön tés re ra gad tat -
ta magát.15 Ez zel együtt a gyõz tes ál la mok köz vé le mény ében és tör té net -
írá sá ban má ig a dön té sek jo go sult sá gá nak bi zo nyí tá sá ra he lye zik a fõ28
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hang súlyt. Ugyan ak kor a vesz tes ál la mok ban az el fo gult és egy ol da lú
dön té sek el hi bá zott sá gát a ke let-kö zép-eu ró pai tér ség ben fõ ren de zõ elv -
nek ki ki ál tott ön ren del ke zé si elv sze lek tív meg va ló sí tá sá ban lát ják
bizonyíthatónak.16

A ja nu ár 18-án meg nyi tott bé ke kon fe ren ci án a vesz tes or szá gok bé ke -
szer zõ dé se i nek elõ ké szí té se je len tet te a mun ka egyik fõ irá nyát. En nek
ré sze ként a Leg fel sõ Ta nács sor ra meg hall gat ta a vesz tes or szá gok kal
szem ben te rü le ti kö ve te lé se ket meg fo gal ma zó or szá gok kép vi se lõ it, majd
azo kat az il le té kes te rü le ti bi zott sá gok és ha tár meg ál la pí tó al bi zott ság ok
rész le te sen meg vi tat ták. A ro mán és a dél szláv kül dött sé get kö ve tõ en a
cseh szlo vák de le gá ci ó ra 1919. feb ru ár 5-én ke rült sor. Jól le het a kül dött -
sé get hi va ta lo san Karel Kramář mi nisz ter el nök ve zet te, a te rü le ti kö ve te -
lé se ket há rom órás ex po zé ban Beneš kül ügy mi nisz ter fej tet te ki.17 Cseh -
szlo vák szem pont ból sze ren csés dön tés volt, hi szen a cseh szlo vák ha tár -
ter ve ket – a pá ri zsi Cseh szlo vák Nem ze ti Ta nács 1918. nyá ri nagy ha tal -
mi el is me ré sét kö ve tõ en – Beneš mint ide ig le nes kül ügy mi nisz ter szí vós
mun ká val jó részt már si ker rel be vit te a fran cia bé ke ter ve ket elõ ál lí tó
úgy ne ve zett ta nul má nyi bi zott ság szak ér tõi anya ga i ba. 

Beneš a Fõ ta nács elõt ti be szé dé nek Ma gya ror szág gal kap cso la tos ré -
szé ben a csehszlovák–magyar delimitáció du nai ha tár sza ka szá ra kon -
cent rált. Elõbb tör té ne ti ér vek kel, a hon fog la lá sig vissza nyúl va bi zony -
gat ta, hogy a Du na bal par ti te rü le te in a szláv te le pü lés te rü let vé gig fenn -
ma radt. Beneš dön tõ érv nek ter mé sze te sen a fo lyam szi get gaz da sá gi je -
len tõ sé gét emel te ki a cseh szlo vák ál lam szem pont já ból. Lloyd Ge or ge et -
ni kai össze té telt fir ta tó kér dé sé re Beneš a Po zsony tól Vá cig ter je dõ Du -
na-sza kasz ma gyar több sé gét az erõ sza kos ma gya ro sí tás sal ma gya ráz ta, s
je lez te, hogy ezt a Bu da pest agg lo me rá ci ó já ban ta lál ha tó 150 ezer fõs
szlo vák enklávé el len sú lyoz za. Jól jel zi Beneš sta tisz ti kai és föld raj zi
zsong lõr kö dé sé nek érv rend sze rét, hogy Sonnino mi nisz ter el nök és
Wilson el nök meg jegy zé se i re vá la szol va a Du na-ha tárt a ré gió ma gyar
több sé gé nek el le né re az zal is iga zol ha tó nak tar tot ta, hogy a szlo vák et ni -
kai te rü let nem csak Po zsony nál, ha nem Bu da pest fö lött is el ér te a fo lyó
vo na lát. Összes sé gé ben sze rin te az új ha tá rok meg hú zá sát kö ve tõ en
Cseh szlo vá ki á hoz 650 ezer ma gyar, Ma gya ror szág hoz pe dig 450 ezer
szlo vák ke rül. Ugyan így ar ra is nagy hang súlyt he lye zett, hogy a Du na
bal par ti mel lék fo lyói kö zül sze rin te kor lá to zott mér ték ben csak a Vág
volt ha józ ha tó nak te kint he tõ, ezért sem kép zel he tõ el Szlo vá kia du nai
or szág ként a du nai ha tár nél kül. A Du ná tól ke let re esõ ha tár sza ka szon
vi szont nem az Ipoly, ha nem a nyugat–keleti irá nyú vas úti vo na lak fon -
tos sá gát emel te ki.18

A Ma gya ror szág gal szem be ni te rü le ti igé nye ket fo lya ma to san a „ma -
gyar el nyo más” tör té ne ti és szo ci o ló gi ai ér ve i vel is meg pró bál ta iga zol ni.
A tör té ne ti ér vek közt em lí tet te Kos suth nak a szlo vá kok kö ve te lé se i vel
kap cso la tos el uta sí tá sát. A ma gyar el nyo más sú lyát il luszt rá lan dó a tót
nem em ber szó lás mon dást is fel idéz te, s ez zel min den bi zonnyal si ke rült
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to vább fo koz nia a be széd ma gyar el le nes han gu la tát. A du a liz mus ko ri
fel sõ-ma gyar or szá gi szlo vák tár sa da lom hely ze tét a két ség kí vül je len tõs
ame ri kai ki ván dor lás nak és bel sõ ván dor lá s nak el túl zott ada ta i val igye -
ke zett hi te le sí te ni. Mind eköz ben a Bu da pest kör nyé kén élõ szlo vá kok
szá mát már csak 90 ezer re be csül te, ez zel szem ben a té ve sen nem Nyír -
egy há za, ha nem Deb re cen kö rü li szlo vák enk lá vét 80 ezer re taksálta.19

A cseh szlo vák bé ke de le gá ci ón be lül mû kö dõ szlo vák szak ér tõk, min de -
nek elõtt Jozef Škultéty ada ta i ra tá masz kod va né hány szo ci o ló gi ai érv vel
is elõ ho za ko dott, ami kor hang sú lyoz ta a szlo vák anya nyel vû ek két ség kí -
vül ala csony ará nyát fel sõ-ma gyar or szá gi hi va tal nok ré te gen, il let ve a leg -
na gyobb adó fi ze tõ kön be lü li ala csony szlo vák részesedéssel.20

Be szé de vé gén Beneš két sa já tos cseh szlo vák te rü le ti több let kö ve te lés -
re is ki tért. Egy részt sa já tos kör ké pet adott az észak ke let-ma gyar or szá gi
ru tén te rü le tek Cseh szlo vá ki á hoz csa to lá sá nak in do ka i ról. A ga lí ci ai ru -
szi nok kal azo nos nem ze ti ségcso port sze rin te szo ro san kap cso ló dott a
fel sõ-ma gyar or szá gi szlo vák ság hoz, ami nek bi zo nyí tá sá ra a ru szin és
szlo vák nyelv kö zöt ti át me ne ti ke le ti szlo vák nyelv já rást is meg em lí tet -
te. Jól le het ere de ti leg a cseh szlo vák te rü le ti ter vek közt nem sze re pelt a
450 ezer fõs ru tén kö zös ség, Beneš sze rint hi ba lett vol na a ma gya rok ké -
nyé nek ki szol gál tat ni õket. Dön tõ érv nek a ru szi nok elõtt ál ló négy op ci -
ót vá zol ta fel fe let tébb cél irá nyo san. A szov jet-orosz ál lam ex pan zi ó ját,
il let ve a ma gyar al ter na tí vát fel tét le nül el kell ke rül ni, a len gyel meg ol -
dást pe dig ma guk a len gye lek sem kí ván ják. Ezért a szá muk ra egye dül
Cseh szlo vá ki án be lü li au to nó mia öt le té vel tud ta si ker rel meg nyer ni a
Leg fel sõ Ta nács több sé gé nek támogatását.21

A kez det kez de tén, 1915–1916-ban Masaryk ál tal ja va solt és sa ját ke -
zû leg tér kép re is raj zolt csehszlovák–jugoszláv kor ri dor – kü lö nö sen ma -
gyar ér tel me zés ben – haj me resz tõ öt le té nek prob le ma ti kus vol tá ról ma ga
Beneš is meg volt gyõ zõd ve. Alig ha vé let le nül hagy ta ex po zé ja leg vé gé -
re. Min den eset re azt hang sú lyoz ta, hogy a cseh-szlo vá kok ad ri ai ki já rat -
hoz va ló igé nyé nek Pichon fran cia és Lansing ame ri kai kül ügy mi nisz te -
rek ál tal elv ben tá mo ga tott meg ol dá sa csak ak kor le he tett vol na tel jes ér -
té kû, ha az nem kor lá to zó dott vol na a sza bad vas út hasz ná lat ra, ha nem
egy föld raj zi lag kö rül ha tá rolt, a Nép szö vet ség ál tal fel ügyelt te rü let sáv
kö töt te vol na össze a cseh szlo vák és a dél szláv ál la mot. Ja vas la tá hoz ma -
ga Beneš is hoz zá fûz te, hogy a kér dést „csu pán meg fon to lás ra ér de mes
öt let ként ve tet te fel, s azt a bé ke kon fe ren cia ál ta lá nos el ve i vel össz hang -
ban le het majd mérlegelni”.22

A Né me tor szág gal, Auszt ri á val, Len gye lor szág gal és Ma gya ror szág gal
szem be ni cseh szlo vák te rü le ti igé nyek rõl el sõ kör ben a Jules Cambon 
el nök le te alatt ál ló cseh-szlo vák ügyek bi zott sá ga hoz ta meg az ér de mi
dön té se ket: el fo gad ta a Te rü le ti Fõ bi zott ság, il let ve a Leg fel sõ Ta nács ré -
szé re szó ló javaslatokat.23 A ma gyar bé ke szer zõ dés cseh szlo vák vo nat ko -
zá sú te rü le ti ren del ke zé se it is ez a bi zott ság, il let ve a Le Rond ve zet te ha -
tár meg ál la pí tó al bi zott ság tár gyal ta meg elsõként.24 Az új ál lam ha tár ok ról30
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szó ló vi ták ál lan dó jel lem zõ je, hogy min den nem zet tör té net írá sa a sa ját
ér ve it, sa ját tör té ne tét és per sze sa ját iga zát bi zony gat ja, im már száz éve.
A nem zet ál la mi el kép ze lé sek a len gyel és a cseh eset ben, a ma gya ro ké -
val meg egye zõ en, sok év szá za dos múlt tal ren del kez tek. A ki sebb né pek
– pl. a fin nek, ész tek, lit vá nok, szlo vá kok, al bá nok ese té ben pe dig –, mint
a szlo vá kok kap csán is lát hat tuk, szin tén sok év ti ze des el kü lö nü lé si és
au to nó mia-tö rek vé sek re nyúl tak vissza. 

„Igaz sá gos és cél sze rû ha tá rok” 

A vesz tes és gyõz tes or szá gok köz ti ál lam ha tár ok ügyét a köz pon ti Te -
rü le ti Bi zott ság André Tardieu fran cia dip lo ma ta, ké sõb bi há rom szo ros
fran cia mi nisz ter el nök ve ze té sé vel pró bál ta ko or di nál ni és össze sí te ni az
egyes te rü le ti bi zott sá gok aján lá sai alap ján. A gyõz tes ál la mok te rü le ti és
ha tár igé nye it tár gya ló bi zott sá gok ban csak fran cia, ame ri kai, brit és olasz
de le gá tu sok kap tak he lyet. Ma gyar or szág új ha tá ra i ról a cseh szlo vák, 
il let ve a román–jugoszláv te rü le ti bi zott sá gok ban, Nyu gat-Ma gyar or szág
ese té ben az oszt rák bé ke szer zõ dés kap csán a Leg fel sõ Ta nács ban szü le -
tett döntés.25

A cseh szlo vák bi zott ság tag ja i nak több sé ge jól is mer te és a bi zott sá gi
mun ká ban is hasz nál ta a há bo rú utol só két évé ben rög zí tett ame ri kai,
brit és fran cia bé ke-elõ ké szí tõ anya go kat, s azok érv rend sze rét. Így pél -
dá ul Charles Seymour, az ame ri kai bé ke- elõ ké szí tõ bi zott ság tag ja pon to -
san tisz tá ban volt a Csal ló köz, az Ipoly men te vagy ép pen a Ti sza men te
ma gyar et ni kai túl sú lyá val. Ugyan ak kor jól lát ta a cseh szlo vák, ro mán te -
rü le ti igé nyek mö gött meg hú zó dó nagy ha tal mi gaz da sá gi, köz le ke dé si,
stra té gi ai, ka to nai ér de ke ket is, és szá má ra ezek vol tak az irány adók. Az
ame ri kai bé ke ter vek hi va ta los ha tár ja vas la ta it az úgy ne ve zett Fe ke te
Könyv tar tal maz ta, amely 1919 ja nu ár já ra ké szült el. Kü lön össze fog la ló
ké szült „az Auszt ria-Ma gya ror szá gon be lü li igaz sá gos és cél sze rû ha tá -
rok ról” szó ló je len té sek alapján.26

Ezek az anya gok a Du na és Ipoly-ha tár el fo ga dá sát tar tot ták „cél sze-
 rû nek”. Ugyan ak kor az ame ri kai dip lo ma ták egy ré szé nek a bi zott sá gi
ülé se ken az volt a ki in du ló ál lás pont ja, hogy a csehszlovák–magyar,
román–magyar ál lam ha tár ok ki ala kí tá sá nál a ha tár men ti ma gyar tömb -
te rü le te ket vagy azok na gyob bik ré szét az új ál la mok kí vá na tos et ni kai
kom pakt sá ga ér de ké ben cél sze rû lett vol na Ma gya ror szág nál meg hagy ni.
Ez volt a hely zet a cseh szlo vák te rü le ti bi zott ság ban Seymour ese té ben
is. 1917-tõl kezd ve a fran ci ák és a bri tek is in ten zív szak ér tõi elõ ké szü -
le te ket foly tat tak a bé ke szer zõ dé sek ben ér vé nye sí te ni kí vánt szem pont -
ja ik, ér ve ik és ér de ke ik ki ala kí tá sá ra. Ma gyar or szág észa ki ha tá ra i ról
Cambon el nök le te alatt 1919. feb ru ár 27-étõl má jus 5-éig tíz al ka lom mal
ülé se zett a cseh szlo vák kö ve te lé se ket vizs gá ló tes tü let, még pe dig an nak
ér de ké ben, hogy az 1918. ok tó ber 28-án ki ki ál tott Cseh szlo vák Köz tár sa -
ság te rü le tét a né met, oszt rák és – az ere de ti leg az oszt rák kal egy idõ ben
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alá ír ni ter ve zett – ma gyar bé ke szer zõ dé sek ben nem zet kö zi jo gi lag is vég -
le ge sí te ni le hes sen. A há rom-há rom fran cia és brit, két-két ame ri kai és
olasz dip lo ma ta ál tal al ko tott bi zott ság nak rög tön az el sõ, feb ru ár 27-i
ülé sén ko moly vi ta ala kult ki az or szág sok nem ze ti sé gû szer ke ze té rõl.
Seymour és az olasz Salvaggo Raggi kü lö nö sen a né me tek nagy szá mát
mond ta ag gá lyos nak, de Laroche, a bi zott ság má sik fran cia tag ja jo gi esz -
kö zök kel ke zel he tõ nek tar tot ta a ki sebb sé gi kérdést.27

A bi zott ság hosszabb vi ta nél kül el is mer te, hogy az új cseh szlo vák 
ál lam alap ját Cseh- és Mor va or szág al kot ja, amely hez Szlo vá kia és Kár -
pát al ja né ven a ma gyar ál lam ról le vá lasz tott te rü le tek kap cso lód nak.
Kár pát al ja ügyé ben Seymour elõ ter jesz té se alap ján a bi zott ság rö vid vi ta
után – amely ben Salvago Raggi már ki a ma gyar meg ol dás elõ nye i re hív -
ta fel a fi gyel met – a bi zott ság el fo gad ta a Cseh szlo vá ki á hoz csa to lás
ame ri ka i ak ál tal kez de mé nye zett alternatíváját.28 Az új ál lam há rom mil -
li ó nál na gyobb né met ki sebb sé gé nek sú lyát El zász-Lo ta rin gia pél dá já ra
hi vat koz va a bi zott ság tag jai csök ken te ni ja va sol ták. Ezért át gon dolt tör -
vé nyi sza bá lyo zást, pél dá ul a né met ál lam pol gár ság sza bad meg szer zé sé -
vel já ró és a bé ke szer zõ dé sek be be ke rült op ci ós jog be ve ze té sét, a ki sebb -
sé gi jo gok kor rekt al kal ma zá sát szorgalmazták.29

A kö vet ke zõ na pok ban Szlo vá kia ha tá ra i nak kér dé se volt a na pi ren -
den. A cseh szlo vák bi zott ság ban – a Le Rond ál tal ve ze tett ha tár meg ál la -
pí tó al bi zott sá gá nak ja vas la ta it meg vi tat va – fõ ként Du na- és az Ipoly-ha -
tár, il let ve a két ha tár sza kasz kap csán a Csal ló köz és az Ipoly men ti vas -
út kér dé se, va la mint Sá tor al ja új hely ügye vál tott ki he ves vi tá kat. Ezek a
vi ták min den kor a Cseh szlo vá ki á nak ked ve zõ meg ol dá so kat szor gal ma zó
fran ci ák és a kez det ben a ma gu kat a ma gyar meg ol dás mel lett el kö te le -
zett ame ri ka i ak, bri tek, il let ve az in ga do zó ola szok kö zött gyak ran kom -
pen zá ci ós, egy mást rész ben ki elé gí tõ komp ro misszu mok kal ér tek véget.30

Az ola szok pél dá ul el sõ sor ban a csehszlovák–jugoszláv kor ri dor ter vek
össze füg gé sé ben vizs gál ták a cseh szlo vák kö ve te lé se ket. A leg ne he zebb -
nek bi zo nyult csal ló kö zi kér dés és az Ipoly men ti, il let ve a kár pát al jai
vas úti kér dé sek el dön té sé re már ci us 4-én Benešnek a ha tár meg ál la pí tó
al bi zott ság ban tör tént meg hall ga tá sát kö ve tõ en már ci us 5-én ke rült sor.
A Cambon-féle bi zott ság ban Le Rond és Seymour különvitájának ered -
mé nye ként a fran cia dip lo ma ták nak si ke rült le sze rel ni ük a Csal ló közt
Ma gya ror szág nál meg tar ta ni pró bá ló ame ri ka i ak és bri tek el len ke zé sét,
akik Csal ló köz és a sá tor al ja új he lyi vas út Cseh szlo vá ki á nak va ló át adá sa
mi att kö ve tel ték a ki sebb sé gi sor ba ke rü lõ ma gya rok szá má nak más ré gi -
ók ban va ló csökkentését.31

Az össze han golt bi zott sá gi és al bi zott sá gi mun ka ha té kony sá gát je lez -
te, hogy 1919. már ci us 13-ára si ke rült le zár ni uk az új cseh szlo vák ál lam
te rü le ti kö rül ha tá ro lá sá nak leg ne he zebb kér dé se it: a há rom mil li ó nyi né -
met tel együtt a cseh tar to má nyok tör té ne ti ha tá ra i nak el is me ré sén, a len -
gye lek lak ta Czeszyn-Těšín vá ros és a kör nye zõ bá nya vi dék cseh–lengyel
ket té osz tá sá nak prob lé má ján, Cseh or szág, Szlo vá kia és Ru tén föld te rü le -32
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té nek egye sí té sén, Szlo vá kia dé li ha tá ra i nak kijelölésén.32 Dules ame ri kai
és Laroche fran cia de le gá tus a bi zott ság ál tal ja va solt cseh szlo vák ál lam -
ha tár ok át te kin té se alap ján le szö gez te, hogy a sok nem ze ti sé gû Cseh szlo -
vá kia ese té ben „rend kí vül nagy je len tõ ség re tesz nek szert azok az in téz -
ke dé sek, ame lyek a ki sebb sé gek jo ga it lesz nek hi va tot tak védelmezni”.33

Csal ló köz ho va tar to zá sa ügyé ben az utol só fon tos brit kor rek ci ós kí -
sér let re Jan Christian Smuts dél-af ri kai tá bor nok nak, a brit há bo rús ka bi -
net tag já nak, a brit bé ke kül dött ség fõ de le gá tu sá nak má jus 3-i prá gai tár -
gya lá sa in ke rült sor. Smuts az õt út ján el kí sé rõ Nicolson biz ta tá sá ra fel -
ve tet te a cseh szlo vák köz tár sa sá gi el nök elõtt Csal ló köz ügyét. Masaryk
en ge dé keny sé gét ta pasz tal va a te rü le ti bi zott ság elé Nicolson az aláb bi
mó do sí tó ja vas la tot ké szí tet te: „A bi zott ság ab ból in dul ki, hogy a Grosse
Schütt (Csal ló köz) szi get nem lesz ré sze Cseh-Szlo vá kia te rü le té nek,
amennyi ben cse ré ben Pressburggal szem ben egy kis te rü le tet meg kap az
új Köztársaság.”34

A cseh szlo vák ügyek bi zott sá ga emi att má jus 5-i ülé sén vissza tért
Csal ló köz kér dé sé hez, hogy a Leg fel sõ Ta nács ré szé re már ci us 30-án be -
nyúj tott ha tá ro za tát szük ség ese tén mó do sít sa vagy ki egé szít se. A má jus
5-i rend kí vü li ülés részt ve või meg vizs gál ták, hogy Masaryk és Smuts
szó be li meg ál la po dá sa alap ján meg fe le lõ el len té te le zés nek bi zo nyul hat -
na-e a Ma gya ror szág nál ma ra dó Csal ló kö zért cse ré ben a Po zsonnyal
szem köz ti híd fõ Cseh szlo vá ki á nak juttatása.35 A bi zott ság az aláb bi négy
érv re hi vat koz va vé gül el uta sí tot ta az ere de ti ha tár ja vas lat meg vál to za tá -
sát. A cseh szlo vák kor mány el nö ke és kül ügy mi nisz te re a Smuts-javaslat
el le né re ra gasz ko dott Csal ló köz meg tar tá sá hoz. A bi zott ság meg erõ sí tet -
te azt a gaz da sá gi ér vet, amely sze rint a Du na-szi get gaz da sá gi lag és ke -
res ke del mi leg erõ seb ben kö tõ dik a cseh szlo vák ál lam hoz, mint Ma gyar -
or szág hoz. Egy na gyobb te rü le tû Du na jobb par ti po zso nyi híd fõ a két or -
szág kap cso la tá ban sú lyo sabb po li ti kai gon do kat okoz ha tott vol na, mint
a Csal ló köz Cseh szlo vá ki á nak íté lé se. S vé gül a bi zott ság az ere de ti dön -
tés jo go sult sá gát az zal az ar gu men tá ci ó val igye ke zett meg vé de ni, hogy
Csal ló köz Cseh szlo vá ki á nak va ló oda íté lé se va ló já ban a ma gyar ki sebb -
ség lét szá má nak csök ken té sét szol gál ta, amennyi ben az Ipoly men ti ha -
tár sza ka szon nem a vas út, ha nem a fo lyó vo na lát je löl ték ki ha tár ként,
ami az Ipoly tól dél re fek võ te rü le tek ma gyar né pes sé gét meg hagy ta Ma -
gyar or szág fenn ha tó sá ga alatt.36 Mind ezek alap ján a bi zott ság Csal ló köz
ügyé ben egy han gú lag meg erõ sí tet te már ci us 30-i dön té sét. A Kül ügy mi -
nisz te rek Ta nácsa ezt má jus 8-án, a bé ke kon fe ren cia leg fel sõbb szer ve, 
a Tí zek Ta ná csa pe dig má jus 12-én fo gad ta el.

A Ma gyar or szá gi Ta nács köz tár sa ság alap ve tõ en át ír ta a bé ke kon fe ren -
cia Ma gya ror szág gal kap cso la tos me net rend jét. A kö zép-eu ró pai bol se -
vik ve szély és a ki ter jedt magyar–csehszlovák–román ha tár há bo rú meg -
elõ zé sé re kü lön bö zõ ter vek szü let tek. Ezek ré sze ként 1919. jú ni us 13-án
Cle men ceau jegy zék ben ér te sí tet te az érin tet te ket Ma gyar or szág új –
mint utóbb ki de rült: vég le ges – észa ki és ke le ti ha tá ra i ról.
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