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„Vajúdtak a hegyek…” – A felsQ-árvai és szepesi 
községek Lengyelországhoz csatolása (1918–1920)

1920. július 28-án a belgiumi Spában a Nagykövetek Tanácsa döntQbírósági ítélete 
szerint az egykori Magyarország északi határvidékének egy része, mintegy 600 négy-
zetkilométernyi terület huszonhét árvai és szepesi községgel, összesen 25 000 lakossal 
Csehszlovákiától Lengyelországhoz került. Ezzel lezárult a két ország közötti, hosszú 
határvita, magyar szempontból pedig a trianoni örökséggel kapcsolatos történések egy 
kicsi, de korántsem lényegtelen fejezete.

A döntésig azonban hosszú út vezetett. Közel két éven át vajúdtak a hegyek, s dúlt a 
két antant-szövetséges közötti vita a terület hovatartozásáról. Jóllehet e hegyi – tegyük 
hozzá, koldusszegény – falvak hovatartozásának kérdése eltörpült a csehszlovák–lengyel 
viszonyt a kezdetektQl alapjaiban meghatározó tescheni (lengyelül Cieszyn, csehül TEšín) 
konfliktus mellett, s legjobb esetben is csupán harmad-negyedrangú szerepet játszhatott 
a háború utáni nagypolitikában, jelentQségét mégsem lehet lebecsülni, hiszen e viszály-
ban is, mint cseppben a tenger, visszatükrözQdött a térség és a nemzetközi politika majd 
minden aspektusa.

Az észak-árva és szepesi, valamint trencséni (a csácai járás egy kis részét illetQ) lengyel 
területi követelések azon túl, hogy a konfliktus kezdetekor, 1918 novemberében még for-
málisan Magyarországhoz tartozó területekre irányultak, közvetlen hatással voltak nem 
csupán a Csehszlovákiához f_zQdQ kapcsolatokra, de a lengyel–szlovák viszony alakulá-
sára is. Mindebben igen nagy szerepet játszottak a krakkói politikai körök önálló, a varsói 
központi akarattól idQnként eltérQ, vagy azzal éppen ellentétes kezdeményezései.

A lengyelek területi követeléseiket, amelyek Szepesben egészen a Poprád völgyéig, 
jelesen a Lubló–Podolin vonalig terjedtek, Árva esetében pedig a teljes trsztenai és a 
námesztói járás egy részére terjedtek ki, történelmi és etnikai érvekkel igyekeztek meg-
támogatni, azonban ez az érvelés egyik esetben sem látszott igazán biztos alapokon nyu-
godni.

Ami a történelmi jogcímet illeti, a lengyel fél azzal érvelt, hogy Árvában ezek a ha-
tár menti területek az Árpádok alatt még Lengyelországhoz tartoztak. Stanislaw-Eljasz 
Radzikowski, a gorál kérdés egyik legjobb ismerQje, nem mellesleg a „gorál ideológia” 
atyja hangsúlyozta, hogy a két ország közti határ a XII–XIII. században a Vág folyó men-
tén húzódott, s hogy Szepes esetében a Zsigmond király által elzálogosított 16 szepesi 
város háromszáz éven át Lengyelországhoz tartozott.

Megalapozottabbnak, bár korántsem perdöntQnek t_nhetett az etnikai-érv. Kétségtelen, 
hogy – különösen FelsQ-Árvában, továbbá Szepes ófalui járásában az egykori soltész-, 
vagyis irtványfalvak telepesei a Kárpátok északi oldaláról érkeztek, s ezek a „lengyel-
gorálok” a szomszédos szlovák tömb erQs nyelvi-kulturális hatásai ellenére is meg-
Qrizték – a szlovákokéhoz egyébként nagyon is közelálló – nyelvüket és szokásaikat. 
Nemzettudatukat azonban nem. Ezeknek a határ menti falvaknak a népe egyébként sem 
érezte különösebb szükségét a nemzeti önmeghatározásnak, s ennek nem is adta különö-
sebb jelét. Ha pedig egyáltalán, akkor az rendszerint a szlovákság nemzeti törekvéseivel 
való azonosulásban jelentkezett (a bobrói és a námesztói országgy_lési választókerület 
mindig biztos mandátumot jelentett a szlovák politikusok számára). JellemzQ, hogy egy 
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öreg gorál arra a kérdésre, hogy milyen nyelven beszélnek a falujában, s kicsodák is Qk 
tulajdonképpen, 1910-ben azt a választ adta, hogy „a mük nyelvünkön. Mük olan kallódó 
nép vagyunk.”

A nemzeti tudat ilyen „kallódó, lappangó állapotának” természetesen nem ez volt az 
egyetlen esete a korabeli Magyarországon, vagy akár Közép-Európában; a szomszédos 
népeknél is találkozhattunk e korban hasonló jelenségekkel a nyelvi-kulturális „végeken”, 
határszélen vagy szórványokban élQ népcsoportok, közösségek életében.

Ezt az öntudatlan, nemzeti érzéseiben szunnyadó paraszti tömeget kívánták a határ 
túloldaláról érkezQ lengyel értelmiségiek „felébreszteni”. Az akció egyéni kezdeménye-
zések, látogatások formájában 1895 körül indult nemzeti-romantikus elképzelések jegyé-
ben; a podhalei, vagyis a lengyel Tátraalja gorálságát korábban, az 1870–80-as években 
felfedezQ és segítQ mozgalomhoz nagyon hason módon, mintegy annak dél irányban, a 
déli „végek” felé, az országhatárokon túlra történQ kiterjesztésével.

A lengyel népi-nemzeti gyöker_ „gorál romantikával” kapcsolatban érdemes egy rövid 
kitérQt tennünk. A podhalei gorálok ügyét a galíciai – mindenekelQtt krakkói – értelmiség 
a XIX. század utolsó harmadában nemzeti ügynek tekintette és akként is kezelte. Ekkor és 
így fedezte fel magának a gorál folklórt, s idealizálta azt, majd építette ki nemzeti üdülQ- 
és zarándokhellyé Zakopánét, ezt az addig jóformán ismeretlen kis gorál falut. Itt és ekkor 
született meg a „zakopánei stílus”, amely sokkal többet jelentett a három részre szabdalt 
ország értelmisége számára, mint csupán gorál elemeket alkalmazó építészeti irányzatot; 
a gorál ideológiára és a hozzá kapcsolódó m_vészeti irányzatokra a nemzettudat, az ösz-
szetartozás érzésének erQsítése céljából is szüksége volt.

A fentiek ismeretében nem csodálkozhatunk azon, hogy amikor 1902-ben újfent, im-
máron sokadszor napirendre került a Halas-tó körüli (Morskie Oko, vagyis Tengerszem), 
651 hold havasi legelQ hovatartozásával kapcsolatos területi vita, a lengyelek ezúttal 
nemzeti ügyet kreáltak belQle. A vita eredetileg magánjelleg_ birtokviszálynak indult, de 
aztán hamarosan Galícia és Magyarország közötti határvitává dagadt, s mozgósította az 
egész lengyel sajtót, s rajta keresztül a közvéleményt. Nálunk viszont a Magyarországi 
Kárpátegyesületen és néhány helyi lapon kívül egyetlen orgánum, egyetlen szervezet sem 
foglalkozott a kérdéssel. A kormányzati körök legkevésbé.

A felek, Galícia tartomány és a magyar kormány végül döntQbíróság elé vitte az ügyet, 
s a lényegében lengyel tagokból álló országos (osztrák), Grácban összeülQ, s német tár-
gyalási nyelvet használó döntQbíróság annak rendje és módja szerint – az egyébként kivá-
ló perelQkészítQ munkát végzQ – lengyelek javára hozta meg ítéletét. A döntés nálunk nem 
váltott ki különösebb visszhangot, csupán néhány szepesi német és magyar nyelv_ lap 
berzenkedett ellene, a lengyelek viszont hatalmas ovációval fogadták az igazság, vagyis 
„nemzeti ügyük” gyQzelmét. De térjünk vissza tárgyunkhoz!

A magyarországi lengyel gorálság „öntudatra ébresztésének” munkája 1895 körül 
kezdQdött, lengyel önkéntes aktivisták vissza-visszatérQ, s az idQk során egyre gyakorib-
bá váló látogatásaival. Mindez kezdetben spontán és persze meglehetQsen szervezetlen 
formában történt; tulajdonképpen a helyi gazdákkal folytatott beszélgetésekben merült 
ki. A késQbbiekben a kapcsolat állandóvá vált, ugyanakkor pedig a lengyel fél részérQl 
kialakult bizonyos természetes munkamegosztás, amennyiben Szepessel elsQsorban a 
lembergiek, az 1905-ben létrehozott ún. „Szepesi Kör”, Árvával viszont a közeli krakkó-
iak és Nowy Targ-iak foglalkoztak, míg Csácán Beniac plébánost és egy vasutast sikerült 
megnyerni az ügynek. A „munka” Szepesben nagyon kevés eredménnyel járt, Csácán 
sehogyan sem, Árvában azonban sokkal kedvezQbben alakult a kép; sikerült néhány, a 
helyszínen már önerejébQl ez irányban korábban is tevékenykedQ fiatal helyi értelmiségit 
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bevonni. Az Q segítségükkel, tevékeny közrem_ködésüknek hála lassacskán kialakult egy 
jól m_ködQ kapcsolati háló. A hálózat tagjai nem csupán a rábeszélés, meggyQzés erejé-
vel éltek, hanem lengyel nyelv_ vallásos irodalmat, naptárokat stb. terjesztettek ingyene-
sen a helyi gazdák között. Ezt a lengyel fél, személy szerint dr. Jan Bednarski, a közeli 
Nowy Targ tisztiorvosa biztosította, akinek e célra megfelelQ (konspiratív) pénzalap is 
rendelkezésére állt egy lengyel társadalmi szervezet, a Towarzystwo Szkół Ludowych, a 
Népiskolai Egyesület részérQl.

A felsQ-árvai, helyi aktivisták „hármasfogata” Stercula JenQ jablonkai gyógyszerészbQl 
Matonog Sándor podwilki segédjegyzQbQl és a szintén jablonkai illetQség_ szeminaris-
tából, Machay Nándorból állt. Rájuk hárult a terepen folytatott „felvilágosító munka” 
neheze, a gazdák egyenkénti meggyQzése.

Stercula a budapesti egyetemen szerezte gyógyszerészi oklevelét, anyanyelvi szinten 
beszélt magyarul (a szlovákok szerint kétség sem férhetett ahhoz, hogy magyar volt) és 
mint podvilki születés_, természetesen gorálul. De természetesen az irodalmi lengyel is 
a sajátja volt, továbbá beszélt és olvasott németül. 1908-ban nyitotta meg Jablonkán a 
„Megváltóhoz” címzett patikáját egy fából ácsolt parasztházban. Stercula gyógyszertára 
hamarosan a mozgalom központjává vált.

Aleksander Matonog, a podvilki postamester fia, anyagi okok miatt nem tudta befe-
jezni középiskoláit. Tehetséges, sQt, sokoldalú fiatalember volt pedig, aki hasztalan pró-
bált kitörni ebbQl a szegénységbQl. Többek között volt színész is – a krakkói Slowacki 
Színházban kapott kisebb szerepeket, sQt, egy budapesti színház egy népszínm_vét is 
elfogadta. Végül segédjegyzQi állást kapott szülQfalujában.

Machay Ferdinánd, a jablonkai útmester kisebbik fia Trsztenán kezdte el középiskolai 
tanulmányait (ez volt az ország legnépesebb középiskolája), majd a pozsonyi fQgimnázi-
umban érettségizett. A papi hivatást választotta, csakúgy, mint bátyja. Machay saját be-
vallása szerint elQbb magyarnak, majd gimnazista korában szlováknak érezte magát, de 
aztán egy krakkói látogatást követQen rádöbbent lengyelségére. A neofiták buzgalmával 
és mindent elsöprQ lelkesedésével szállt harcba saját és gorál társai lengyelségéért, s az 
1910-es évek végére a mozgalom karizmatikus vezetQjévé vált.

Ez a hármasfogat kiválóan húzott ugyan, de egymagában nem érhetett volna ered-
ményt; ehhez segítségre volt szükség, mégpedig mind külsQ, mind pedig belsQ segítség-
re, támogatásra. Ezt a külsQ – anyagi és szervezeti, szervezési – segítséget a már említett 
Bednarski doktor, a belsQt pedig a fiatal történész, a késQbbi debreceni professzor, Divéky 
Adorján személye garantálta. A Divéky család kúriája Podvilken állt, s a Divékyek ha-
gyományosan fontos szerepet játszottak a vármegye életében, magas tisztségeket töltve 
be a megyei közigazgatásban. Matonog segédjegyzQi állását is Divéky járta ki. A család 
ugyanakkor kiváló kapcsolatokkal rendelkezett, nem csupán a megyében, de országos 
szinten is.

A Bednarski és a Divéky–Stercula páros névével jegyzett együttm_ködés kölcsönös elQ-
nyöket ígért. Két természetes szövetséges talált itt egymásra, akik – bár különbözQ indíték-
kal, de – azonos célokat t_ztek ki maguk elé, jelesen a magyarországi gorálok nemzeti, len-
gyel nemzeti öntudatra ébresztését. Ugyanakkor viszont mindkét oldal vezetQje, Bednarski 
és Stercula egyaránt tisztában volt az együttm_ködés taktikai jellegével, bevallott és be nem 
vallott céljaival. Ahhoz azonban, hogy ez az együttm_ködés m_ködjön, elQbb meg kellett 
nyerni a hivatalos körök támogatását, de legalábbis hallgatólagos jóváhagyását.

A magyar megyei közigazgatás kezdetben gyanakodva fogadta a „goral mozgalomról” 
érkezQ híreket – valamilyen új pánszláv megmozdulást, cselt véltek benne felfedezni. 
Divéky és Stercula feladata volt ezeket a kétségeket eloszlatni. 
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A leginkább érdekeltek közül a negyedik félnek, a szlovákoknak viszont már a kezde-
tektQl sem volt semmi kétségük afelQl, hogy az egész mozgalom ellenük irányul, s nem 
más, mint összeesküvés az egyébként is szlovák tudattal rendelkezQ gorálság leválasztá-
sára és a szlovák nemzettel való szembeállítására. Ennek megfelelQen árulást kiáltottak, 
különösen, amikor nyilvánosságra kerültek az 1910-es népszámlálás eredményei. 

A korábbi népszámlások során egyetlen alkalommal sem találtak a számlálóbizto-
sok lengyel anyanyelv_eket sem Árvában, sem Szepesben. Most igen. Árvában 16 000, 
Szepesben mintegy 500 lengyel anyanyelv_ személy került összeírásra. Pontosabban a 
magyar, német és szlovák anyanyelv_ek mellett, miután lengyel mint anyanyelv nem 
szerepelt a kérdQíven, az „egyéb” kategóriába sorolták Qket.

Ez a népszámlálási siker a gorál mozgalom elsQ, nagy gyQzelmét, s egyben legitimá-
cióját hozta magával – legalábbis FelsQ-Árvában. A siker lényegében három embernek 
volt köszönhetQ: Divéky Adorjánnak, Stercula JenQnek és Matonog Sándornak. Divéky 
a kérdezQbiztosokat „világosította fel”, Stercula és Matonog pedig a gazdákat. Hasonló 
elQkészítés megfelelQ helyi aktivisták hiányában Szepesben nem történt, ami meg is lát-
szott az ottani eredményen.

A mozgalom gorál tájszólásban írt, „Kik vagyunk?” cím_ programadó kiáltványa, egy 
23 oldalas, Krakkóban – Bednarski pénzén – nyomtatott kis füzet már 1908-ban elkészült, 
azonban nem kerülhetett terjesztésre, mert a három szerzQ legfiatalabbika, Machay túlsá-
gosan keményen talált benne fogalmazni, s attól lehetett tartani, hogy a magyar hatóságok 
betiltják – akár magát a mozgalmat is. A második, javított (az aktuális politikai szempon-
toknak megfelelQ) kiadás terjesztésének azonban már nem lehetett akadálya. Stercula a 
kiadvány legfontosabb részeit magyarra fordítva eljuttatta a vármegyéhez, amely azt a 
Belügyminisztériumhoz továbbította. Az alábbiakban ebbQl a kiadványból idéznénk:

„Lengyel vagy tót? Kik vagyunk? Vajon ez a kérdés jutott-e valamikor eszetekbe, 
ti felsQ-árvaiak és szepességiek? Fontos kérdés ez pedig, mert arról van szó, tótok va-
gyunk-e vagy lengyelek… Legtöbben vannak az olyanok, akik azt mondják, hogy mi itt 
se nem lengyelül, se nem tótul beszélünk, hanem a mi nyelvünkön… 

Mi is polgárai vagyunk e drága hazánknak, mi tudjuk, hogy a magyar kormányzat sen-
kitQl sem kívánja, hogy feledje el nyelvét, tQlünk sem kívánja, hogy tagadjuk meg lengyel 
eredetünket s hogy tótosodjunk el – hát akkor ne kívánják ezt tQlünk a tótok sem… Mi 
bízunk abban, hogy a magyar kormány nemcsak, hogy meghallgatja jogos óhajainkat, de 
reményünk van rá, hogy törekvésünkben támogatni is fog…

Testvéreinket, a tótokat pedig arra kérjük, ne ellenkezzenek mozgalmunkkal. Szépen 
megköszönjük nekik, hogy mindezideig rólunk hanyagokról gondoskodtak, de most már 
a körmünkre égett ez. Mi nem akarunk közéjük olvadni, de élni akarunk úgy, amint min-
ket az Isten megteremtett. Arra a meggyQzQdésre kellett jutnunk, hogy a beolvasztás az Q 
részükrQl sokkal veszedelmesebb, mint a magyarosítás; Qk nyelvrokonaink, s ez alapon 
hamarosan bekapnának minket.”

A kiáltványban, azon túl, hogy hangsúlyozza a goráloknak a magyar hazához, a magyar 
államhoz való h_ségét, nincs szó követelésekrQl, csupán „óhajokról”, „kívánságokról” és 
„kérésekrQl.” MeglehetQsen szerény óhajok ezek: óhajtják a lengyel nyelv használatát a 
templomban, s bevezetetését kívánják az elemi iskolai vallásoktatásba. Istenes, de leg-
alábbis naiv kívánságuk pedig a „tótokhoz” az, hogy engedjék, bocsássák el Qket maguk-
tól békében, békességben. 

A szlovák reakciót már említettük. A magyar hivatalos körök egyelQre kivártak: nem 
támogatták, de nem is akadályozták a mozgalmat. Az említett óhajtások azonnali telje-
sítésére egyébként sem lett volna lehetQség: ehhez nem csupán a politikai akarat hiány-
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zott, de a kompetencia is. FelsQ-Árvában csupán egyetlen állami elemi iskola m_ködött 
(Jablonkán), a többi egyházi kezelésben volt. Ugyanakkor a plébánosok többsége mind 
Észak-Árvában, mind pedig Szepes gorálok lakta ófalui járásában, bár sok esetben helyi 
származású lévén kiválóan beszélt gorálul, szlovák érzelm_ volt, s így aztán a templom-
ban nem is lett volna hajlandó a latinon és szlovákon kívül más nyelvet használni, még ak-
kor sem, ha azt a szepesi püspök akarja. Márpedig a szepesi püspök egyelQre nem akarta.

A mozgalom azonban hamarosan további értékes segítséget kapott, nem csupán a 
lengyelek, de a magyar hivatalos, még inkább fél-, de leginkább a nem-hivatalos körök 
részérQl. 

Bednarski Nowy Targban 1912 végén megindította a „Gazeta Podhalanska” cím_ la-
pot, a Podhaleiek Egyesületének orgánumát, amelyben „Szepes és Árva” állandó rovatot 
kapott, fórumot biztosítva a magyarországi gorálokról szóló tudósításoknak. A lapot 500 
példányban, ingyen terjesztették Árvában és Szepesben. A lap terjesztését a magyar ha-
tóságok kezdetben nem engedélyezték, késQbb azonban már nem állítottak elé akadályt.

Ugyanakkor a mozgalom népszer_sítésére a helyi sajtóban (az Árvamegyei Hírlapban, 
a világháború kitöréséig 13 cikk jelent meg Stercula tollából), majd országos lapokban is 
széleskör_ sajtókampány indult. Az országos sajtóhoz kapcsolatai mozgósításával Divéky 
törte az utat. Sikerült neki többek között elnyernie a felvidéki nemzetiségi kérdés egyik 
legkiválóbb szakértQjének, Steier Lajosnak a támogatását, sQt, Rákosi JenQ tollából is 
jelent meg cikk a Magyar Hírlapban a magyarországi lengyel gorálokról. Nyáry Albert 
báró, az ismert lengyelbarát politikus, az „A cél” szerkesztQje Divéky cikkét közölte lap-
jában stb.

1914 elsQ negyedévében két fontos eseményre is sor került: a nem sokkal azelQtt meg-
alakult „Felvidéki Magyar Újságírók Egyesülete” – nem mindennapi diplomáciai érzékrQl 
téve tanúbizonyságot – a szlovákság akkori fellegvárába, Turócszentmártonba hirdette 
meg soros találkozóját, amelyen a gorál kérdés is napirendre került. ElQadója Francsák 
Gábor volt, akinek javaslatára különbizottság alakult a kérdés tanulmányozására. Tervbe 
vették egy „gorál monográfia” kiadását is.

Eperjesen március 7–8. között tartottak a lengyel–magyar barátság jegyében találko-
zót, amelynek egyetlen napirendi pontja volt: a gorál mozgalom támogatásának módjai 
és lehetQségei. A találkozón lengyel részrQl a Gazeta Podhalanska szerkesztQjén kívül 
részt vett gr. Agenor Goluchowski, vezetQ galíciai politikus, a bécsi parlament felsQhá-
zának tagja is. Megállapodás született, hogy kéréssel fordulnak a szepesi püspökhöz, 
gondoskodjon a gorálok lengyel nyelv_ lelki gondozásáról és vallásoktatásáról – ehhez 
Bilczewski krakkói püspöktQl is segítséget vártak.

A nyáron kirobbant világháború azonban minden további tervet és reményt magával 
sodort, s hosszú évekre lehetetlenné tett bármiféle politikai jelleg_ tevékenységet. Az 
aktivisták többsége mindkét oldalon bevonult, az otthon maradottak nem mutattak aktivi-
tást. Egyedül a Gazeta Podhalanska jelent meg továbbra is, bár egyre inkább cenzúrázott 
formában, s az is elQfordult, hogy teljes számai maradtak ki.

1918 Qszének gyors egymásutánban bekövetkezQ eseményei, Tisza bejelentése az or-
szággy_lésben a háború elvesztésérQl, a Monarchia darabokra hullása, a nemzetiségek 
elszakadási nyilatkozatai, beleértve a szlovákok túrócszentmártoni nyilatkozatát, majd 
a forradalom kitörése valósággal sokkolta a felvidéki, különösen pedig a határ menti, 
nemzetiségek lakta megyék magyar közigazgatását. A falvakban felbomlott a rend – 
FelsQ-Árvában pl. a felsQzubricai jegyzQt félig agyonverték, de Szepes ófalui járásában 
sem maradt egyetlen jegyzQ sem a helyén. A katonaságot és a csendQrséget már korábban 
visszavonták. A falvak „rebelliója” során kifosztották nem csupán az állami raktárakat, de 
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a zsidó boltosokat, bérlQket és kocsmárosokat is, akikben a parasztok nem csupán meg-
rablóikat, de a gy_lölt államhatalom támogatóit is látta.

A városokban kettQs hatalom alakult ki: az elbizonytalanodott, a központ által magára 
hagyott megyei közigazgatás mellett felálltak a nemzetiségi nemzeti tanácsok is. Eközben 
Árvához és Szepeshez ha lassan is, de biztosan közeledett a csehszlovák hadsereg, amely-
nek csupán saját óvatossága jelentett akadályt az elQnyomulásban.

Galíciában a jól szervezett, s a tartomány politikai-katonai vezetésében is szép szám-
ban jelen levQ lengyelek már október végén átvették a katonai-közigazgatási irányítást; 
Nowy Targban megalakult a Nemzeti Szervezet (Organizacja Narodowa) és annak 
szepes-árvai szekciója, amelyben már nyíltan beszéltek a magyarországi gorál községek 
Lengyelországhoz való csatolásának szükségességérQl.

A frontról hazatérQ Machay tisztelendQ személyében új, karizmatikus vezér került az 
árvai gorál mozgalom élére, olyasvalaki, aki fenntartás nélkül végrehajtotta Bednarski 
utasításait. Miután november 3-án részt vett az utolsó Nowy Targ-i megbeszélésen, 
Machay két nappal késQbb Jablonkán Jan Piekarczyk bíró lakásán néhány bizalmi embe-
rével megalakíttatta a Lengyel Nemzeti Tanácsot. A Tanács elsQ dolga volt, hogy kiadjon 
egy elQre megszövegezett nyilatkozatot a népek önrendelkezésének wilsoni elvére hivat-
kozva a Magyarországtól történQ elszakadásról, kifejezve Trencsén, Árva és Szepes me-
gye lengyel lakta falvainak óhaját a nagy, katolikus Lengyelországhoz való csatlakozásra. 

A Lengyel Nemzeti Tanács ezen óhaja már másnap délután teljesült – legalábbis FelsQ-
Árvában. Jablonkára bevonult a lengyel katonaság – mintegy szakasznyi, hamarjában 
egyenruhába bújtatott Nowy Targ-i végzQs gimnazista és zakopanei fiatal –, majd megszáll-
ta a Chyznéig terjedQ vonalat. Valamivel késQbb a námesztói járás két községe, Rabcsa és 
Polhora is lengyel megszállás alá került – ide viszont Bednarskiék akciójától függetlenül, a 
zywieci katonai parancsnokság önálló akciója nyomán vonult be egy tucatnyi katona.

A krakkói lengyel katonai parancsnokságot teljesen váratlanul érte Bednarskiék és a 
zywieciek akciója, s azonnali magyarázatot követelt. Miután azonban Bednarski meg-
nyugtatta az illetékeseket, hogy a megszállásra „saját erQbQl” és békés körülmények kö-
zött került sorra, a kedélyek Krakkóban megnyugodtak. Az ottani parancsnokság ugyanis 
attól tartott, hogy a jablonkai akció a sokkal fontosabb „ukrán frontról” vonhat el erQket. 
A szepesi határ menti falvak megszállására helyi kezdeményezés és megfelelQ katonai erQ 
hiányában egyelQre nem került sor.

Mind a még helyén levQ megyei magyar közigazgatást, mind pedig a mellette m_ködQ 
magyar és szlovák nemzeti tanácsot sokkolta a lengyel megszállás híre, de egyik sem volt 
abban a helyzetben, hogy bármilyen ellenlépést foganatosítson. Mindenesetre tiltakoztak 
a lengyelek kész tényeket produkáló politikája ellen.

IdQközben a cseh–lengyel határszélen, Cieszynnél (TEšínnél), e lengyel lakosságú, de 
Csehszlovákiához tartozó fontos vasúti csomópontnál hasonló, csak jóval nagyobb szabá-
sú események játszódtak le. A csehszlovák–lengyel szembenállás ezzel mindkét „fronton” 
kialakult, s az elkövetkezQ évekre meghatározta a két ország viszonyát.

November végén a Nowy Targ-i vezetés 2000 katonával kívánta megszállni FelsQ-Árva 
és Szepesség általuk követelt területeit, tudván, hogy hamarosan befutnak a csehszlovák 
alakulatok. A krakkói parancsnokság azonban visszautasította a kérést. Nowy Targ ekkor 
már 600 fQnyi katonasággal is megelégedett volna, de a legfelsQ katonai vezetés, személy 
szerint Pilsudski marsall ezt sem engedélyezte. Pilsudski egyébként is felesleges, sQt 
politikai szempontból káros akciónak tartotta a kalandot. Döntése elQre vetítette az árva-
szepesi kérdésben a késQbbiekben Varsó és Krakkó között kialakuló ellentéteket, sQt éles 
szembenállást.
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Szepesben közben megalakult – nem kis nehézségek után – a „Lublói Szepesi Lengyel 
Nemzeti Tanács”. Ugyanakkor viszont Ófalun, a járás központjában Szlovák Nemzeti 
Tanács jött létre. A csehszlovák csapatok december közepén már Poprád elQtt álltak, s a 
Nowy Targ-i vezetésnek, ha nem akart lekésni az alkalomról, lépnie kellett. Egy kisebb 
lengyel egység be is hatolt a Poprád völgyébe, s december 21-én Podolinig nyomult elQre, 
hogy aztán visszavonuljon Javorinára, míg egy másik csapat az ófalui járást szállta meg. 
Miután kisebb összet_zésre került sor a két ország járQrei között, Czyznén és Poprádon a 
két fél kijelölte a katonai demarkációs vonalat.

A katonailag és diplomáciailag is kedvezQbb helyzetben levQ csehszlovák fél kihasz-
nálta Lengyelország szorongatott helyzetét Lembergnél, s a lengyelek által a Ganznál 
megrendelt 30 vagonnyi lQszert csak akkor volt hajlandó átengedni, ha a lengyelek kiürí-
tik az általuk elfoglalt árvai és szepesi területeket. A lengyel kormány kénytelen volt en-
gedni: 1919. január 13-án a lengyel katonaság parancsot kapott a régi magyar országhatár 
vonalára történQ visszavonulásra.

A kiürítés nem csupán diplomácia presztízsveszteséget jelentett a lengyel kormánynak, 
de mindenekelQtt igen nehéz helyzetbe hozta a krakkói és Nowy Targ-i, magukat a go-
rál ügy mellett teljes mértékben elkötelezett köröket, ugyanakkor mélyen elkeserítette a 
mozgalom helyi aktivistáit, akiknek a csapatokkal együtt kellett távozniuk. Ez azonban 
korántsem jelentette azt, hogy az érdekeltek lemondtak volna eredeti törekvéseikrQl, nem, 
errQl szó sem volt, csupán a küzdelem feltételei változtak meg, igaz, egyelQre számukra 
nagyon is kedvezQtlen módon.

A nagy feladatot a kérdés nemzetközi tétele jelentette – az adott körülmények között 
csupán ez látszott járható útnak. Erre elQbb nyílott lehetQség, mint az érdekeltek gondol-
ták volna, még pedig a cieszyni (tEšíni) konfliktus kiélezQdésével. 1919. január 25-én 
ugyanis kirobbant az ún. „hétnapos háború”, amely során a túlerQben levQ csehszlovák 
csapatok visszaszorították a lengyel erQket a régi államhatár vonaláig. Ezzel végleg meg-
hiúsult egy esetleges megegyezés a két ország között, s a következQ évekre állandósult a 
szembenállás. Ebben a helyzetben pedig a lengyel kormány, illetve külpolitika számára az 
addig harmad-negyedrend_nek gondolt szepes-árvai kérdés hasznos, kijátszható kártyává 
lépett elQ a diplomáciai játszmában. 

A lengyel csapatok távozását a lakosság FelsQ-Árvában elkeseredéssel, a Magurán túli 
szepesi falvakban viszont örömmel fogadta. A bevonuló csehszlovák katonai alakula-
tok – többek között egy tengerészkülönítmény –, valamint az Qket követQ csendQrség és 
tisztviselQk minden lehetQt elkövettek, hogy elidegenítsék maguktól az árvai gorálokat. 
A tengerészek parancsnoka például letartóztatta a jablonkai plébánost, Sikora tisztelen-
dQt, mint lengyel agitátort, alárendeltjei pedig célba lQttek a faluvégi keresztekre. Ilyen 
körülmények között a lengyel propaganda még Szepesben is kezdett tért nyerni. Egyedül 
Trencsén megye északi, csácai járásában nem sikerült a lengyeleknek megvetniük a lábu-
kat, a Kisuca völgyében található lengyel szórványban néhány szimpatizánson kívül nem 
sok követQje akadt a Lengyelországhoz való csatlakozás eszméjének.

Az antant, helyesebben a Párizsi békekonferencia urai a helyzetfelmérés céljá-
ból a helyszínre küldték Wade angol ezredest, aki 1919 márciusában egy hetet töltött 
Zakopánéban. Itt járult elébe Machay vezetésével egy négyfQs gorál delegáció. Miután 
az ezredes meghallgatta a delegációt, azt tanácsolta, hogy kérésükkel keressék fel a 
varsói antantmisszió vezetQjét, Noulens. Wade ezzel a tanácsával tudtán kívül a kérdés 
nemzetközivé tételének elindítójává vált, amennyiben a delegációt az éppen PoznaMban 
tartózkodó misszióvezetQ Párizsba küldte tovább. Machay két népviseletbe öltözött gorál 
parasztgazdával el is utazott a Párizsba, amely, úgy t_nt, megért egy delegációjárást. Ezt 
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egyébként a csehszlovák kormány is így gondolta, s Machayék indulásának hírére azon-
nal útnak indította saját „szlovák-gorál” küldöttségét.

Bár a lengyel gorál delegáció párizsi kiküldetése csupán epizódnak t_nhet, meg kell 
mondani, hogy a szlovák delegációhoz hasonlítva jelentQs propaganda-hozadéka volt; ha-
talmas sajtóvisszhangja volt. Nem utolsósorban azért, mert meglepQ módon még Wilson 
amerikai elnökhöz is sikerült bejutniuk egy félórás audienciára, ahol az elnököt teljesen 
elvarázsolta a két angolul beszélQ (hazatért emigráns) gorál naiv természetességgel elQa-
dott mondókája. A delegáció párizsi tartózkodására így emlékszik az amerikai békedele-
gáció titkára, Ray Stannard Baker (naplójegyzés, 1919. március 31.): „Amikor beléptem 
a szálló elQterébe, az b_zlött, mint egy birkaakol. Egy sáros-csizmás kérvényezQ társaság 
érkezett ma Párizsba néhány, Észak-Magyarország Árva és Szepes megyéibQl származó 
paraszt képében. Ellene vannak annak a javasolt tervnek, hogy Csehszlovákiához csa-
tolják Qket, s szeretnének meghallgatást nyerni Wilson elnöknél abban a reményben, 
hogy egyszázhúszezer elszigetelt lengyel az Új Lengyelországhoz kerülhessen. A de-
legáció tagjai vastag, fehér, élénk vörös sújtással díszített posztó ruhájukban, kozákos, 
fekete subájukban nagy felt_nést keltettek a Crillon szállóban, amikor az Elnökkel való 
találkozóra érkeztek.”

Miután semmi esély sem látszott arra, hogy a két ország közötti területi viszályt tárgya-
lásos úton lehessen rendezni, a békekonferencia LegfelsQ Tanácsa a Cambon Bizottság elé 
utalta az ügyet, amely hosszabb vizsgálódást követQen népszavazást kiírását javasolta a 
vitatott területre. A LegfelsQ Tanács ennek alapján szeptember 12-én hozta meg döntését, 
melyben népszavazást rendelt el Cieszyn, Észak-Árva és a Szepesség Magurán túli része-
ire 1920. július 21-i (mint legvégsQ) határidQvel.

Bár a lengyel fél úgy ítélte meg, hogy jó esélyekkel indulhat a népszavazáson, még-
sem volt elégedett, mert a döntéshozók a szepes-árvai területeken csupán a lengyel mi-
nimális követeléseknek megfelelQ területeket jelölték ki népszavazásra, s szerinte többek 
között „kifelejtették” belQle a Poprád-völgyét, valamint a magas-tátrai üdülQhelyeket. A 
csehszlovák fél eleve nem kívánta a népszavazást, sem TEšínben, sem Spis-Oravában. 
Mindenesetre most mindkét fél hozzálátott a felkészülésnek, megszervezve saját népsza-
vazási bizottságait. A Tescheni Szövetségesközti EllenQrzQ Bizottság 1920. április 5-én 
megalakította Árva-Szepesi Albizottságát, melynek alárendeltségében Árvába 80-90, 
Szepesófalura pedig 50-60 fQnyi francia katonaság vonult be. Az Albizottság költségeit, 
beleértve a francia katonaságét, a két fél egyenlQ arányban megosztva viselte. A csehszlo-
vák közigazgatás, a csendQrség a helyén maradt, s bár elvben ezek is az albizottság aláren-
deltségében m_ködtek, nyilvánvalóan saját kormányuk utasításaihoz tartották magukat.

Visszatérhettek lakhelyükre az „emigránsok”, valamint a Terezínbe internált mintegy 
30-40 lengyel „agitátor”. Ezek természetesen újult erQvel vetették bele magukat az immár 
legálisan folytatható agitációs-propaganda küzdelembe, amelyet persze mindkét fél nagy 
energiával folytatott. 

A lengyelek részérQl ugyanakkor folytatódtak, persze a korábbinál jóval kisebb mérték-
ben a diverzáns akciók. A lengyelek ugyanis a határ túloldalán már 1919 Qszén megszer-
vezték a mintegy 200 fQbQl álló „Szepes-Árvai Légiót.” Ennek az önkéntes alakulatnak 
a soraiban nem csupán a népszavazási területrQl származó személyek szolgáltak, sQt, 
többségükben még csak nem is helyi gorálok, hanem szepesi németek és magyarok, de 
akadt köztük 10 szlovák is. A Légióba mindenki beléphetett, aki vállalta a csehszlovákok 
elleni harcot.

A Légió helyi származású tagjainak kiváló terepismeretét kihasználva számos sikeres 
rajtaütést hajtott végre, de az is elQfordult, hogy miután a vállalkozásban részt vevQk egyi-
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ke egy szót se tudott se szlovákul, se lengyelül, a bevetés kudarccal végzQdött. Az 1920 
áprilisában a pekelniki és szepesgyörkei (jurgói) határQrs elleni kézigránátos támadásokat 
a légiósok természetesen „civilben” hajtották végre. A támadások során mindkét fél részé-
rQl halálos áldozatok és sebesültek is voltak.

A csehszlovák hatóságok nem sok sikerrel próbálták elhárítani ezeket a diverzáns ak-
ciókat, ezen az egyre szorosabbra vont határzár sem sokat segített. Sikertelenségük oka 
elsQsorban felderítésük hiányosságában keresendQ (jellemzQ, hogy sokáig úgy tudták, a 
Légió mintegy 800 fQt számlál), továbbá a lengyel fél kiváló terepismeretében és a – kü-
lönösen a felsQ-árvai – lakosság támogatásában.

Ugyanez vonatkozott az elkeseredett propagandaküzdelemre. Az „anyagi propaganda” 
egymást túllicitálva folyt mindkét fél részérQl. A lakosság nem csupán örömmel fogadta 
ezt a nem várt, hosszúra nyúló traktát, hanem különösebb gátlások nélkül mindkét féltQl 
elfogadta a lassacskán járandóságként kezelt „támogatást”. Egy csehszlovák bizalmas 
jelentés 1920. június 19-én némi rezignációval állapítja meg, hogy „legjobb agitációs esz-
közünk a valutánk, mivel a nép, amely nem áll a kultúra magasabb fokán, igen anyagias 
beállítottságú.” A lengyelek valutájának a Csehszlovákiában hiánycikknek számító só és 
petró bizonyult; mindkettQért Nowy Targba járt be a népszavazási terület népe.

A „nem anyagi jelleg_” agitációs-propaganda küzdelemben a lengyelek jóval nagyobb 
kezdeményezQkészségrQl és találékonyságról tettek tanúbizonyságot; Jablonkán pl. egész 
idQ alatt titkos nyomdát üzemeltettek, ahol ezerszámra készültek a gorál nyelv_ röplapok, 
amelyek nyelvezete persze nem csupán népies volt, de bizony kifejezetten vaskos is. Kiváló 
ötletnek bizonyult a repülQgépes röplapterjesztés, amelyet késQbb a csehszlovákok is átvet-
tek – némi késéssel ugyan, mert gép ugyan akadt volna, de hiányzott hozzá a benzin.

A csehszlovák propaganda olyan jelszavakkal operált, miszerint Lengyelország az urak 
országa, ahol 5 millió ember éhezik, ezzel szemben Csehszlovákia a szabadság, a bQség 
és a gazdasági felvirágzásé stb. A lengyelek mindenek elQtt országuk katolikus voltát és 
nagyságát hangsúlyozták, szembeállítva a csehszlovák állam „kicsinységével” és „isten-
telenségével.”

Az ezzel kapcsolatos terepmunkát a lengyel fél részérQl ún. „emisszáriusok”, rende-
sen helyi származású, kiváló kapcsolatokkal és helyismerettel rendelkezQ, a mozgalom 
korábbi aktivistái végezték, a csehszlovákok viszont nagy számban alkalmaztak fizetett 
ügynököket is, akik rendes havi fizetést húztak, 500-1000 korona körüli, nem lebecsülen-
dQ összeget (egy orvos napidíja ekkoriban 40-50 koronát tett ki).

Az agitprop munka sikerét a falvakban azonban elsQsorban a klérus magatartása ha-
tározta meg, s az árvai alsópapság ekkor már jobbára a lengyelek oldalán állt. „Ahol a 
pap, ott a nép” – állapítja meg egy postamesteri jelentés. A helyzetfelmérQ látogatást tevQ 
szövetséges bizottság ugyanebben az idQben „egy pártatlan” embert talált FelsQ-Árvában 
– Kecera oravkai plébánost. Szepesben egyet sem. Igaz, itt viszont a papok többsége a 
fiatal tribs-i vikárius, Mojs vezetésével a Lengyelországhoz való csatlakozás ellen foglalt 
állást. Nem mintha annyira lelkesedtek volna Csehszlovákiáért, mert jó szlovákként kö-
zülük sokan szimpatizáltak az autonomista törekvésekkel, Hlinkáékkal, de úgy érezték, a 
két rossz közül a kisebbiket kell választaniuk.

A szlovák autonomisták és vezetQik, az ekkoriban lengyel emigrációban élQ Hlinka és 
Jehlicska a népszavazás kapcsán meglehetQsen tudathasadásos, s politikailag rendkívül 
kényes helyzetbe kerültek. Mint a szlovák nemzeti érdekek következetes képviselQi nem 
nézhették szótlanul a lengyel területi aspirációk megvalósulását, viszont a lengyel kor-
mány volt egyetlen támogatójuk, a csehszlovák kormány pedig, amely a vitatott területek 
megtartásáért harcolt, esküdt ellenségük. Így aztán a Hlinka-párt a szepes-árvai kérdésben 
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híveinek nem tanácsolta, nem tanácsolhatta a lengyel fél támogatását – de a csehszlovák 
oldalét sem. A választást – ha úgy tetszik – a lelkiismeretükre bízta.

Machay és fiatal paptársainak eltávolítását FelsQ-Árvából a csehszlovák hatóságok 
elsQrend_ feladatukként kezelték, annál is inkább, mert e fiatal neofiták megtagadták 
az állami h_ségeskü letételét. Miután 1920 áprilisa után már nem alkalmazhattak velük 
szemben „adminisztratív” eszközöket, az új szepesi püspök, a szlovák Marian Blaha se-
gítségét vették igénybe. Blahát, aki szlovák népszavazási biztosként is tevékenykedett, 
nem sokat kellett gyQzködni arról, hogy ezeket a forrófej_ rebelliseket Szlovákia belsejé-
ben fekvQ parókiákba helyezze át. A rebellisek persze nem azért voltak rebellisek, hogy 
engedelmeskedjenek püspöküknek. Blaha erre felfüggesztette Qket. A szepesi püspök és 
ellenszegülQ papjai közötti vita a Szentszék elé került, ahol rekordidQ alatt salamoni dön-
tés született: mivel az érintettek kivétel nélkül tábori papként szereltek le, felfüggesztésük 
nem mindenben felel meg a kánonjog idevágó rendelkezéseinek, ezért Blaha döntése – 
érvénytelen.

A népszavazási küzdelmekbQl természetesen nem maradhattak ki az amerikai emigrán-
sok sem. Körükben mindkét fél heves propagandát fejtett ki, de az „amerikai gorálság” 
megnyerésében a csehszlovák fél bizonyult sikeresebbnek. Egy Csehszlovákia melletti 
chicagói tüntetésen 1919 októberében pl. 1500 gorál jelent meg, közöttük 600 állítólag 
FelsQ-Árvából.

1920 nyarán jelentQs változások következtek be a két rivális nemzetközi helyzetében, s 
ennek megfelelQen politikájában; a bolsevista Oroszország ellen indított lengyel offenzíva 
a kezdeti jelentQs sikereket követQen összeomlott, s a Vörös Hadsereg ellentámadása már 
Varsót fenyegette. Ebben a helyzetben Lengyelország esélyei a közelgQ népszavazáson 
nem t_ntek rózsásnak.

Ugyanakkor sz_nQben volt a nagyhatalmak „csehellenes”– nem kis mértékben a fiatal 
állam által kiprovokált – hangulata, sQt, az új angol külügyminiszter barátságos hangokat 
kezdett pengetni Csehszlovákiával szemben. A csehszlovák „mértékadó körök” többsége 
már csak ezért is úgy vélte, hogy a népszavazás csakis az Q sikerükkel végzQdhet. Beneš 
azonban ezt nem így látta, sQt, attól tartott, hogy a legfontosabb területen, TEšínben a 
mérleg nyelvét alkotó németek a lengyelek mellé állhatnak.

Így a csehszlovák külpolitika irányítója szívesebben látott volna a népszavazás helyett 
nemzetközi döntQbíróságot, annál is inkább, mert a lengyeleket támogató amerikaiak már 
teljesen visszavonultak az európai politikától, s úgy t_nt, hogy az angol külügyminiszter, 
Curson hajlik a legfontosabb – a Karvinai szénmedencét és a stratégiai vasútvonalat illetQ 
– csehszlovák követelések támogatására. 

Miután pedig felmérte, hogy a lengyel fél az adott pillanatban – a maga részérQl ugyan 
teljesen más meggondolásból –, de szintén kedvezQbbnek tartja a döntQbíráskodást a 
népszavazásnál, megtette a megfelelQ diplomáciai lépéseket: 1920 májusának vége fe-
lé a Nagykövetek Tanácsa francia és brit delegátusa elQtt megpendítette, hogy itt lenne 
az ideje a tescheni kérdés gyors megoldásának a Békekonferencia keretében. Miután 
kiszivárogtatott elképzelését a „nagyok” kedvezQen fogadták, a lengyelek elQtt is meg-
említette a lehetQséget. A lengyelek szorult helyzetükben örömmel fogadták a nem várt 
kezdeményezést, s Patek külügyminiszter június 7-én Párizsba érkezett, hogy a kérdésrQl 
tárgyaljon Benešsel. 

A két külügyminiszternek ezúttal sikerült közös nevezQre jutnia, évek óta az elsQ alka-
lommal. Tegyük mindjárt hozzá, most sem minden közjáték nélkül: Beneš az 1919. janu-
ári helyzethez hasonlóan újfent megzsarolta tárgyalópartnerét azzal, hogy nem engedi át 
a lengyel hadseregnek szánt életfontosságú magyar lQszerszállítmányokat.
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Miután a csehszlovákok és a lengyelek bejelentették, hogy elvi egyezségre jutottak a nép-
szavazással kapcsolatban, képviselQik meghívást kaptak a spái konferenciára, amelyet az 
antant hatalmak eredetileg a német jóvátétel kérdésének végleges rendezése céljából kívántak 
összehívni; most viszont a napirendi pontok közé a szovjet–lengyel konfliktust is felvették. A 
lengyel delegáció, amely elsQsorban az antant hatalmak segítségét kérni utazott Spába, most 
tapasztalhatta, hogy ennek a segítségnek ára van, mégpedig azonnal fizetendQ.

A tárgyalások során ugyanis az antant hatalmak világossá tették: elvárják Lengyelországtól, 
hogy rendezze nemcsak Csehszlovákiához való viszonyát, hanem egyéb területi vitáit is. 
Miután mind Csehszlovákia, mind pedig Lengyelország kötelezettséget vállalt, hogy alá-
veti magát a felállítandó döntQbíróság ítéletének, a konferencia befejezését követQ héten a 
Nagykövetek Tanácsa meghozta döntését, amelynek értelmében Teschenben az Olzsa folyó 
lett a két ország közötti határvonal. Ez azt jelentette, hogy a 2262 négyzetkilométernyi vitás 
terület nem egészen a fele, 1012 négyzetkilométer 102 000 lakossal Lengyelországnak jutott 
– a gazdaságilag jóval értékesebb rész viszont Csehszlovákiánál maradt. 

Árvában 14 község 16 000 lakossal, Szepesben 13 község 9000 lakossal, összesen mintegy 
600 négyzetkilométernyi terület került Lengyelország birtokába.

A döntés nem hozott különösebb meglepetést a csehszlovák kormány számára, miután hála 
Beneš jólértesültségének, elQre tisztában lehetett a kijelölésre kerülQ határvonallal. Annál na-
gyobb volt a megrökönyödés és kiábrándultság Lengyelországban; mind a politikai vezetés, 
mind pedig a közvélemény megalázó vereségként értékelte a döntést, és a lengyel ügy nem-
zetközi „hátbatámadását” látta benne.

Kétségtelen, hogy a döntés a csehszlovák diplomácia gyQzelmét, s Lengyelország vereségét 
jelentette, ezt a külföld is így látta. A francia Manneville báró szavaival „még a Lengyelország 
számára legkedvezQtlenebb népszavazás is jobb határokat biztosított volna” számára. 

Krakkóban és Nowy Targban óriási csalódást keltett a döntés; különösen a szepesi határvo-
nalat sérelmezték. Wladyslaw Semkowicz krakkói professzor, a „maximalisták” egyik veze-
tQje elkeseredésében így fakadt ki: „Kaptunk néhány éhes falut.” 

A lengyel katonaság augusztus 10-én vette birtokba a Lengyelországnak ítélt területet. 
Árvában a lakosság a bevonuló csapatokat nyugodtan, de meglehetQs közönnyel fogadta; 
nyoma sem volt az 1918 novemberében tapasztalt lelkesedésnek. Szepesben viszont, külö-
nösen a közvetlenül a régi országhatár mentén fekvQ falvakban, Nedecen, Frigyesvágásán, 
Feketebércen és Korompán a lakosság „egyenesen ellenségesen viselkedett” – olvasható 
egy lengyel jelentésben. A jelentés nem beszél arról, hogy zavargásokra is sor került, ezért 
Nedecen statáriumot kellett bevezetni.

Miután a két ország területi vitája a döntQbíróság ítélete nyomán megoldódott, úgy t_nt, 
most már nem lehet akadálya kapcsolatuk általános rendezésének. Erre az 1920. november 
6-án Prágában aláírt politikai egyezmény keretében került sor, amelyben – ha nem is esett szó 
szövetségrQl – a felek kötelezték magukat arra, hogy jóindulatú magatartást tanúsítanak egy-
mással szemben, ha valamelyikük egy harmadik féllel fegyveres konfliktusba kerül. Fontos 
pontjaként szerepelt a megállapodásnak, hogy a lengyel fél érdektelenségét nyilvánítja ki a 
szlovák kérdésben, vagyis felhagy a szlovák autonomisták támogatásával. Ennek fejében vi-
szont Csehszlovákia kötelezte magát, hogy ugyanezt teszi a kelet-galíciai ukránok esetében. 
Végül a felek elismerték egymás területi integritását.

Hogy a Lengyelország és Csehszlovákia számára kölcsön elQnyöket ígérQ egyezmény még-
sem került ratifikálásra, s hogy a két ország viszonya az elkövetkezendQ években továbbra is 
h_vös maradt, sQt idQnként jegessé vált, annak egyetlen oka volt: a határvita kiújulása egy kis 
határközség, Javorina (Jaworzyna) és környéke hovatartozása kapcsán. A kérdést a lengyel fél 
vetette fel, területcserét ajánlva, amelyet viszont Csehszlovákia nem fogadott el. Az elmérge-



BALÁZS KÁROLY: „VAJÚDTAK A HEGYEK…”  87

sedQ, egyre inkább irracionálissá váló vita egészen 1924-ig mérgezte a két ország viszonyát.
A szepes-árvai határvita végül 1924 nyarán nyert „végleges rendezést”, amely kompro-

misszumos megoldásként kisebb határmódosításokat jelentett. A „végleges” jelzQ nem egé-
szen másfél évtizedig maradt érvényben, amikor is Lengyelország a Müncheni Döntést, majd 
Csehszlovákia szétesését követQen újabb területek (néhány határ menti falu – többek között 
az olyannyira áhított Javorina/Jaworzyna) birtokába jutott.

Miután Hitler megtámadta és leigázta Lengyelországot, a „FQkormányzóság” és Szlovákia 
között a régi galíciai-magyar határvonal állt vissza. Szlovákia ünnepelt: sikerült jóvátenni a 
szlovák népet ért régi „sérelmet”. 

A lengyel sérelmek orvoslására a II. világháború után került sor: ekkor lényegében a 
Spában kijelölt határvonalat állították vissza. De mindez már az árva-szepesi kérdés utótörté-
netéhez, a csehszlovák-szlovák–lengyel kapcsolatok új fejezetéhez tartozik.


