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1. Teriileti vikozdtsok Kozdp-Eur6priban a

kdt vilighriboril kcizcirt

Az elsri vil6gh6borri foryam6n az entente-hatalmak annyiszor 6s
meggydzoen hangoztattilk azt, hogy a n6.pek tinrenderkez6si jogdnak
megteremt6s66rt, 6s e jog gyakorl6sa r6v6n szabad nemzet6llamot te-tesit6sr6nek lehetris6g66rt harcolnak, hogy sz6nd6kuk 6szintes6g6bena h6borri v6g6n mdr a kdzponti hatalmak kiizv6lem6nye sem k6telke-dett. Els6kdnt a felboml6 r6gi Ausztria n6met nyelvii n6pe vonta Ie azentente-gyrizelem tanuls6gait. Belettir6dve a Halsburg-birodalom szl6v-6s olasz nyelvii tartom6nyai fdldtti hegem6ni6j6nak elveszt6s6be, 1g1g.
uov. 12-6n az oszrrak tartomdnyok k6pvisekii, 18.6n pedig cseh orrreg:,
Morvaorsz6g 6s osztr6k-szil6zia n6metjei egyhangfLg *.grruu azz6ha N6met Kiiztirsasdghoz var6 csaflakoz6sukai (Anschiusz).

Az entente ezekre a hatiltozatokra nemcsak elutasit6an reag6lt,
hanem az rtj Cseh-szlovdkia r6llam teriilet6nek meg6tiapitas6n6l mr6rnem azok szerint az ervek szerint - n6pek iinrendelkez6si joga, nem-zetdllamok l6tesit6se -- j6rt el, melyeket a h6boni v6g6n 6ppen els6-sorban a csehek iin6ll6sriga 6rdek6ben hirdetett. Tiszta 

"cseh 
nyelvterti-let helyett egy vegyes lakossdgri tiirt6nelmi teri.iletet adomdnygzott ar:seheknek a volt Ausztri6,b6l 6s ugyanakkor a szlov6kok 6s csehek kii_ziitt ftinn6ll6 nyelvrokons6g (nem nyelvazonoss6g !) alapj6n Magyaror_

sz6,g tiirt6nelmi teri.ilet6b6l kihasitotta az 6szaki-r6szt id% szlovilk la-kossal r6s szinten csehorszdghoz csatolta. Ausztria nometjeinek pedig --megtiltotta a N6metorszi"ghoz val6 csailakoz6st 6s a ,,Deutsc-0-ster- -

'eich" 6llam elnevez6st. (st.Germain-i b€ke, 1g1g. szept. 10.)Erre a, n6met-osztr6kok azt hitt6k, hogy wilson elntik nem parla_
menti hatdrozatokat, 

- 
hanem nlpszavazd,st akar l6tni, s a n6pakaiat e-l6tt nvilvrin meghajol. 1921. dprilis 24.-6n Tirol lakosrogen"l 9g,g%-a

szavazta meg az "Anschlusz"-t, & N6met Kiiztr4rsas6ghoz csatlakozast.
Francia fenyeget6sre a t6bbi tartomdnyban nem kei.tilhetett sor m6r
n6pszavazr{sokra.

A h6borti v6ge ut6n a francia kormdny szdmilra m6r vilAgos volt
az a_t6ny hogy N6metorsz6g sziivetsdges6nek, az osztrdk-Magyar Mo-
narchirr4nak sz6tbomlaszthshra felhaszndlt nemzeti tinrendelkJz6s elve
N6metorszdgot nem gytingiten6, hanem nagy m6rtdkben megertisiten6.
Tiirekv6stik teh6t kizdr6lag oda ir6nyult, hogy keleti sziivets6geseik
szerbek, romdnok 6s csehek hllam6,t ory nag-#ri tegy6k amekkor6ra
egvditaliln lehetcis6g nyilik. A teriileti t<iterjeaEst ug"yanis az er6vel, ahadipotencidllal t6veszti tissze. T6ved6siikr6l v6gk6ppen 

"rut "r- rrigg':tdl 1941ig terjedrj id6ben gylzldhettek meg.
A volt kiizponti hatalmak megcsonkitott orszdgaiban a kdzv6le_m6ny pedig csak fgy tudta felfogni a nagy katasitt6f6t, tiirtdnelmi

dinaszti6k buk6s5t, 6vezredes birodalmak fiilctambol6sd,t, hogy ez a mo-dem nemzet'dllamok Eur6pr4j6nak megval6sithat6sd.ga'*iuit tiirt6nt.
{.oqv most nagyobb lett a nemzeti kisebbs6gek sz6ia, az nyilv6n t6ve-
d6sb6l, az angol 6s francia rilramf6rfiaknak a fordrajzi 6s ethnogrd,fiai
viszonyokban val6 t6,j6kozailansr4gb6l ered. szfnaekossagot, ugyinesengonoszs6got nem t6teleztek fel Londonr6l 6s p6rizsr6l. Eppun ellenke-
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z6legz minden diplom6ciai tev6kenysdgiik arra ir6nyutt, hogy a nyu-
gati nagvhatalmak kormdnyait a bt4{<eszerz6ddsekben megdlapitott ha-
t6rck b6k6s revizi6j6ra, a?aa a nyelvhatdrokra val6 ettol6s6ra birj6k.
Miutr4n k€t dvtized fr{,radozrisai nem vezettek eredm6nyre, a tiirt6nelenn
nem v6rt fordulatot vett.

N6metorsz6gban egy eredetileg kicsi csoport egyre nagyobb n6p.
szerfis6gre tett szert az6ltal, hogy prrgramjr4vS, a minden n6metet ma-
g6ban foglal6 birodalom megalkotdsdt tette, mit nem a gyriztesekkel
val6 megegyezest6l rem6lt, hanem az 6Jlam erejdnek, hadi potenci6ll6-
nak maximumra fokozdshval, teh6t katonai ftil6nnyel. Egy vesztes 6t-
lam csak akkor kerekedhet fiil6nybe a gyilztes - 6s a vil6g egyharma-
d6t kitev6 gyarmatbirodalmak javait illvezii - hatalmakka,l szemben,
ha a politikai 6s gazdaabgi vezet€s fitj6b6l elsiipri azokat a neh6zs€ge-
ket, melyekkel amazok kiizktidnek, az ellenz6ket; teh6t totdlis hatalom-
mal rendelkezik alattval6i fiiliitt.

Hasonl6 fort6lynak kdsziinhette a nagy fonadalom ut6n minden
oldalrol megt6madott Franciaorsz6g verhetetlens6g6t. Mlg ellenfelei
csak akkora hadsereggel rendelkeztek, amekkor6kat uralkod6ik zsold-
ba tudtak fogadni, a direkt6rium rninden francia polgdrnak k6teless6-
gr6v6 tette a honv6delmet, teh6t a sz6mbeli fiil6ny m6r eleve a franci-
6k6 volL'M6g Napoleon el6tt.

Tirgykiiriinkbe nem tartozik a "Harmadik Birodalom" keletkez6-
s6nek elemz6se. Arra azonban 16 kell mutatnunk, hogy biilcs6je ver-
saillesben ringott 6s aligha tevediink, ha rigy v6ljiik, hogy azoknak az
embereknek a nev6t, akik mint ennek a rettegett birodalomnak a ve-
zet6i 6s a m6sodik vildgh6borfi szemii lettek hirhedttd a vil6gban, sen-
ki sem ismernr5 kiiztiliink, ha egy angol es egy francia miniszterelniik
'm6g a weimari N6metorsz6g kormd.nyrival bocs6tkozik t6rgyardsokba
a szud6tafiild fdlszabaditrisdrol. Ez esetben mr6g a miincheni utat is
megsporolhatt6k volna az urak.. .

Az 1938-ban Mtinchenben megkiittitt n6gyhatalmi szerz6d€st *
melyben Nagy-Britannia 6s Franciaorsz1,g hozz*"jinult a B milli6 nrdmet
6ltal lakott Szud6tafiild cseh-Szlov6ki6t6l N6metorszighoz tiirt6n6 csa-
tolilshhoz - a vil6gsajto egy rr5sze "Mtinchen sz6gyen6"-nek szokta
nevezni. Ez a kifejez6s ugyan tal6,l6, csak nem olyan 6rtelemben, mint
ahogy szerzili gondoljd,k. A sz6gyen ugyanis az, hogy a nyugati nagy-
hatalmak egy demokratikus politikai keretek klziott 616, rendkiviili gaa-
dasdgi neh6zs6gekkel ktizkiidti, senkit sem fenyeget6 N6metorsz6grak
nem voltak hajland6k igazsdgot szolg6ltatni. De ha aa emberi szabad-
s6got L{bbal tapos6, sz6lhSmosnak, rabl6vez6rnek tekintett 6s rette-
gett dikt6tor jelentette be igronyeit, akkor elismertrgk a nr6met kiivete-
l6s jogoss6g6t.

Miinchen a magyar politiliusok szitrndra h6rom tanulsdggal szol-
g6lt:
1./ Az a n6:zet, hogy a- br6keszerzcid6s tertileti igazs6gtalans6gait a

gydztes nagyhatalmak revide6lni fogj6k, t6vesnek bizonyult 6s fgy
hi6baval6nak a magyar kiilpolitika kdt6vtizedes orient6ci6ja. A meg-
merevedett status quo megvSltoztatasht csak Ndmetorszdgt6l lehe-
tett v6rni, melynek nemzeti szocialista vezetrii viszont Horthy kor-.
mdnyz6val egy6ltalSn nem szimpatizdltak.

2./ Miinehenhen a Mussolini 6ltal p6rtfogolt magyar kivdnsAgokkal
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A megegyez6s nem a n6pszavazdsra javasolt teriileteken m6lott,
hanem a magyar tiibbs6gti, de n6mi n6met illetve szrovdk k6zs6get is
mag6ban foglal6 r6szeken, Itt voltak ugyanis ez otsz6gr6sz teglonto-
sebb v6msai: Pozsony t4s Kaesa.

A kom6romi tdrgyaldsokon a magyar kiild6tts6g olyan m6rs6klet-
rdl tett tanfsAgot, mely a magyar ktizv6lemdnyben inkdbb kritikdt,
mint megdrtdst vdltott ki, mert:

1.), Nem kiv6,nta azt, hogy a szlov6k nep autonom politikai 6let6t a
magyar kirdlys6gon beliil kezdje meg, melynek cisei 1020 6ven 6t hii
polg6rai voltak.'-- 2.) M6g arra sem tiirekedett, hogy Magyarorszits 6szaki hat6,r6t a ma-
gyar teleptil6steriilet tiirt6nelmi hat6,r6n hrtzz*,k meg. (L6sd 1-1b.
t6rk6peinken.) Megel6gedett volna a hat6rrnent6n hriz6d6 trilnyom6-
an magyar lakossfgri f0ldsSv visszacsatol6s6val, nielynek lakoss6g6-
bl 70% olyan szinmagyar tertileten 61, ahol a lakoss6g gZ,4lo-a ma-
gyar 6s 3,41o-a szlovdk, 30 % pedig olyan vegyes lakoss6gti teriile-
ten, ahol a lakossd,g 50,%-a magyar 6s csak 32,8fo-a szlov6k.

3.) A nyelvhatiirokhoz val6 pontos ragaszkod6s folytdn le kellett mond-
jon azokr6l a magyarokr6l, kik a szlovSk es ruth6n nyelvtertileteken
beliil magyar nyelvszigeteken vagy magyar tiibbs6gri vdrosokban 16l-

tek Ezeknek a szdma egytittesen 224,115 volt a m6rvad6 n6psz6rn-
I5l6s szerint. Ennyi volt kb. a franci6k sz,ima 1900-ban Elsasz-Lotha-
ringidban, kiknek ftilszabaditdsS6rt a francia diplomScia az Entente
Cordiale nevri katonai sziivets6get hozta l6tre ! Ugyanakkor a vissza-
ig6nyelt tertileten 616 szlov6kok sz6ma zsilzezerrel kevesebb volt.

4.) Mivel a volt cseh tertleten a magyaroknak 2l%-a a trirzsmagyar-
s6gtol elszigetelten r4lt, a maryat kiivetel6s kiterjedt egy olyan kis
vegyes lakoss6gri r6szre is, melynek 18 ezer lakos6b6l csak 7000 volt
a magyarok szilma, azonkivtil n6pszavazdst ig6nyelt a ruth6nftildre
6s Kelet-Szlov6ki6ra. Ut6bbiban, ha a szlov6koknak csak ll%-a Ma-
gyatorczdg mellett szavaz, a teriilet Magyarorszdg6 lesz miut6n a
magyarok, szepesi sz6szok 6s ruth,6nek szavazatait illet6en senki-
nek sem voltak k6ts6gei, s 6k egyiittesen a lakoss6g 44o/o-6,t tett6k ki.

N6hdny sz6val ki kell t6rjiink a Ruth6nfiildre. A ruth6nek a ke-
Ieti szl6v nyelvcsalddba laftnznak, mert nyelviik ukr6n, fehdrorosz
6s nagyorosz nyelv mindegyik6vel rokon, de egyikkel sem azonos. E
n6p 6shaz6ja a h6rom ismeit keleti szlA.v nyelv egyrn6s ktiziitti hat6r-
vid6k6n kellett legyen. A r6g:i Magyarorsz1,gba, azaz mai hazdjukba,
mely most K6.rp6LUkrajna n6ven a Szovjet Unio birtoka, Nagy La-
jos magyar kir6ly enged6ll'6vel a 14. szdzad m6sodik fel6ben kiiltijztek
be. A magyarok e nernzetis6get, mely mag6,t "ruszin"-nak nevezi, min-
dig iin6ll6 nemzetnek tekintett6k, de mivel iroclalmuk nem volt, iskol6i-
ban a nagyorosz nyelvii oktatSst vezettlk be, l6v6n ez a keleti szl6vok
Ieefejlettebb irodalmi nyelve. A Cseh-Szlovik 6llam megteremtrije
Masaryk e tertiletet Ukrajn6nak szdnta, hogy ezilltal egy Cseh-Szlo-
v5,k Szovjet kiiziis hatdrszakasz jijjjrin l6tre, melyen keresztiil szov-
jet katonai segits6g jiihet a lengyelek, n6metek 6s magyarok rov6s6-
ra trils6gosan kiterjeszkedett cseheknek. Ez6rt, az orosz heyett az uk-
r6,n nyelvet tette hivataloss6 6s a gijrtig katolikus vall6.s rovhsdra a
gdriigkeleti terjeszt6s6t p6rtfogolta. A ruth6nek teh6t nemzeti egy6-
nisdgiik biztositS,sd.t a magyarokt6l vdrt6k, hisz a cseheket csak a ki-
n6,lkoz6 alkalom k6s6se ill. Pilsudszkynak Oroszorsz6g fttlittti gy6zelme

260



g,6tolta abban, hogy kiszolg6.ltassSk 6ket a Szovjetnek, ahol "ukr6,rrt-
sit6suk" befejez6dne.

Az adott tiirt6nelmi pillanatban (1938.) a Ruth6nfiild geoprlitikai
jelent6s6ge abban 6llott, hogy e fiild birtok6ban Magyarorszhg |tLbrtn
volna a volt Kis-Entente szorit6 gyiirtij6t 6s egy jelenkis sz.akasutn
Lengyelorszdggal lett volna hat6ros. Ez pedig 6ppen a hitleri N6meL
orsz6ggal szembeni nagyobb biztonsag6rzet szempontj6bol volt sziiks6,
ges. Mind Magyarorszhgon, mind Lengyelorszdgban.

A cseh-szlov6,k uralom al6l fijlsmbadul6 -_ 1918-ig Magyarorczfig-
hoz tartoz6 - teriilet fiiloszt6s6ra vonatkoz6 ki.iltinbiizci javaslatok
folytdn kiil6nf6lek6ppen alakul6 nemzeti megoszl6sr6l kiivetkezci !tbl6-
zataink nyrijtanak t*,jilkoztatdst :

A Magyarorszrigt6l Cseh-Szlovikidhoz csatolt teriiletb6l:

Mi.inchenben mdr N6metorszi4ghoz csatolva (Pozsonyligetfalu{D6vdny) :

magyar n6met szlovrik ruth6n egy6b iissz:
698 3,303 827 182 5,010
t4,0% 66,0% t6,5% 3,5To

Mtinchen utan Lengyelorsz6gnak dtengedve:

/rtt ;,.
magyar

465

2,970

n6met

463

2,970

szlov6k

L2,957

79,5%

ruth6n lengyel 6s
egy6b

1,062 1,330 t6,277

6,5% g,ZVo

t .> Maradt fiilosztandd:
\ > magyal n6met szlovrik
' - 1,065,522 256,637 1,680,636

ruthr6n egy6b

430,756 62,730 :i,496,281

\. Fiilszabadulhat elmr6letileg a teriilet ijsszes magyar, szlovfk 6s lu-
-=t th6n lakoss6ga, tehdt maximSlisan 90,8%.

Miutan a h6rom emlitett n6p n6hol egym6ssal elkevei'edve tele-
piilt, ennek az afiinysz{mnak az el6r6se persze lehetetlen volt. Obiek-
liu .r..pontb6l azonban az a iavaslat kellett a legiobb legyen, rirely

ezt a sziffnot a legiobban megktizelit'et'te.
A nemzetisr6gek megoszldsa a magyar java^slat szerint sz6tv6lasztand6
volt cseh-szlovitk teriileteken :

I. MagyarorcziLghoz visszacsatolando teriileten :

szlovdk ruth6n egY6b ijsszeseulnagyar n6,met

843,848 59"348

79,470 5,6%

II. Az rij szlovdk 6.llarn

A/* rL6,525 8?,506

B/** 53,089 53,010

135,123 14,832 9,111

t2,7% 1,47o 0,9%

teriilet6n:

1,062,262

700%

1,272,578

252,459

3,987

75,780

22,655

L7,505

169,614 1.40,516

9,7% 7,274

1,525,037

78,0Eo

79,767

4,170

4t0,160

2,0%

1,955,094

r00%
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III. Ruth6nfdldcin :"{'

52,060 56,9?3

10,,9% lr,7%
20,446

4,370

n6met szilovdih

5,665 24,656

0,8% 3,6%

13,459

2,9%

ruth6n egydb

3,9'54 2,720

0,6% 0,4%

98,46 46,958

4,3% 2,0%

478,{,)glt

70004

Osszeser

690,078

r0o%

2,3t5,129

700%

5:OL,W4

L0070

3,496,29L
76,0Vo

osszesen

706,2f|)

Lw%

2,309,539

l0$/s

336,157

70,27o

*Nyugat r6s Kdz6p-Szlov6,kia
**Eredetileg n6pszavazdsra javasolt tertiletek.

A nemzetisrigek megoszldsa a szlovdk javaslat gzerlnt

- volt cseh-szlovdk - teriileteken:
I. Magyaro rczdghoz visszacsatoland6 teriileten :

I. - IIL cissz.: 9,496,291

Ebb6l ftjlszabadult volna 77,4To

sz6tv6lasztand6

magyar

643,083

94,670

826,77t

l4,l%

lI. Az rij szlov6,k 6llam tertilet6n:

330,503 188,490 1650,933

L4,3% 8,1% 7L,3To

nL Az autonom Ruth6nfiildtin:
91,936 62,92 5,047 329,551 13,052

t8,37o L2,5% 1,0% 65,60/o 2,6%

I.-III. 0sszesen:
Ebb6l fdlszabadult volna:

A nemzetis6gek megoszlilsua ndmet javaslat szerint,
szdtvillasztandd - volt csehszlov6k teriileteken:

I. MagyarorszAshvz visszacsatoland6 tertileten:

mag"yar n6met szlovdk ruthen ,qgy6b

663,?55 6,992 27,916 4,929 8,214
g3rg7o .l,0To 4q0% A,7% 9,;4%

II. Az rij szlovdk 6llam teriiletdn*:

lEE,4y's L,649,n7 gl3,2M 4G901

8,27o 7l,4Vo 4,3% P,0%
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III. Az autonom Ruth6nfdld0n:

76,496 61,300 3,443 32!1,584 72,725

15,7% 12,7% O,7% 6&'2% 2,7%

I.-III. iisszesen:

Ebbdl fOlszabadult volna

*Megegyezik a szlovdk javaslattal a komd,romi
tdrgyal6sok veg6n.

A nemzetisdgek teriileti megosztisa az I. B6csi diintes (1938. nov. 2.)
ut6.n:
I. Magyarorczi,ghoz visszat6rt tertileten:

magyar n6met szlov6k ruthdn egydb 6sszest

480,548

na%

8,496,A|L

75,4%

IL Szlov6k autonom teri.ileten

17,354 84,905

2,0% g,8To

184,199 t592,297

9,5% 73,3Vo

9,941 "6,149

1,0% 0,7%

97,980 44,070

4,57o 2,0%

751,951

96,5%

252,666

lL,T%

869,299

tW%

2,L7L,242

700%

III. Ruth6n autononi teriileten

60,905

L3,L%

55,A94 3,394 323,835 12,5t2 455,74(

tz,L% 0,7% 7l.l% 2,'l % rca%

Usszes fOlsza.badult: 3,496,281

76,gT0

A kom6romi t6rgyal6sok idej6n a k6t targyal6 f6l n6mi engedmenyt

tett. Magyar r6szrtil 
- 
nem ragaszkodtak a KeleLSzlovdki{ban iavasolt

n1pszav{zhs megtart6s6hoz, teh6.t elismert6k e kevert lakoss6gf nagy

tertiletnek Szlov6,ki6hoz tafinzilsilL Azonkivtil lemondtak a magyar-

szlovdk kevert la&oss6.gri vid6kek kii'ziil annak az emlitett 18 ez'er la-
f.ort *ra*t616 teriiletnek a visszacsatol6sdr6l, melyen a lakoss6g enyhe

tiibbsEge szlov6k.
Sziovak r6szr6l ndhiny kisebb vegyes lakossagf r6sz d6li fel6nek

visszacsatol6,s6hoz j6.rultali hozz6, iisszesen mintegy 5,500 lakossal' A
hdrom jelent6s vegyes lakoss{.gti kiirzetrril azaz Pozsony, Kassa 6s Nyit-
ra vid6ker6l nem voltak hajland6k lemondani. A ruth6nfiildi nppszava'

z6s gondolat6t ugyancsak elutasitottak'
A 3 fontos - vegyes lakossagti, de magyar tiibbsegii - teriilet nem-

zetis6geinek *egosri6s6t (1910-b6l) tabl6zatban mutatiuk be.

U-ryanakkoi sz6lnunk kell a mag:yar n6psz6,ml6l6snak n6h6ny jel-

temztii"jatragr"ol, melyben sok egydb orsz6,g, pl. Ausztria n6psz6ml6-

ia*iiOifitritOnUOzitr. Magyarorsz6gon a "t6nyleges" lakoss6got sz6.m6l'

t6k iissze, tehdt az a,aotiid<ipontban a nevezett helys6gben tal6lhat6 ma'
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gyar 6s ktilfdldi 6llampolg6rokat egyardnt, 6s a - minden esetben ide-
gen anyanyelvti - kiilfOldieket is kimutatti"k a lakoss6g anyanyelvi meg-
oszlas6t t6,rgyal6 rovatban. Ez6,ltal 278,130 kiilfiildivel gyarapodott a 

-nem mag:yar anyanyelviiek sz6.ma. N6lktiluk Magyarorszdg lakoss6g6-
b6l 55,3% Ienne magyar a kimutatott 54,5 lo helyett. Kikb6t tevtidtek
6ssze ezek a kiilfOldiek? 1910-b6l nem 6ll sz6mszerti adat rendelkez6siink-
re, de 190Gban (Dr. Ken6z B6la: lVlagyamrsz6g n6pess6gi statisztikdja,
Budapest 1906.) 86/o-a az idegeneknek osztrdk 6llampolg6r volt. Ezek
pedig fdleg n6met, cseh 6s lengyel anyanyelviiek voltak. A mi n6pszdm-
I6l6si 6viinkbn az ut6bbi ketto az "egy6b" anyanyelvtiek sz6m6t, a n6-
met-osztr6.k viszont a n6metek szhm{Lt gyarapitotta. Az 1910-es n6p-
sz6ml6l6s kdzziltett adataib6l az idegenek nyelvi megoszl6s6t nem tud-
juk pontosan rekonstrudlni, de megtehetiUk ezt a nagyobb vdrosokban,
ahol az "egydb" anyanyelviiek legnagyobb r6sze a l6bjegyzetekben r6sz-
letesen fdl van sorolva. Igy pl.azt l6tjuk, hogy Pozsony 1,638 "egy€b" a-
nyanyelvfi lakossdgdb6l 1,242 csehrrnorva, 115 lengyel, 69 angol, 65 o-
Iasz 6s 50 Bulg6r volt. Ezek valamennyien ktilfiildi 6llampolg6rok voltak.
Ha egyiittes szdmukat levonjuk a Pozsonyban dsszeirt 7,199 kiilfdldi sza-
m6.b6l, akkor m6g mindig 5,668 olyan idegen szem6ly marad, akiknek a-
nyanyelve a felsorolt nyelvek egyike kell legyen, m6gpedig olyan, ame-
lyik Ausztri6ban is el6fordul: tehit n6met.

Ez a ktiriilm6ny az6rt fontos, mert ha pl. Pozsony Ausztriai viros
lett volnai az idegen 6llampolgr4rok anyanyelv6t nem k6rdezt€k volna,

lmint ahogy 301,088 magyar rillampolg6rt anyanyelvi r6szletez6s n6lkiil
mutattak ki!), akkor Pozsony relativ tdbbs6g6ben magyar v6rosk6nt Je-
jelentkezett volna. Igy viszont, a kiiziis hadsereg €s kiizOs vimtertilet r€-
v6n Pozsonyban 6llom6soz6 sok idegen katona 6s m6g tQbb osztr6k iiz-
Ietember folytdn a v6rosban az 'osszeirirskor tart6zkod6 n6metek szri-
ma a magyarok6t fiiliilmrilta. A Monarchia iisszeomldsakor idegen ka-
ton6k 6s tizletemberek egyar6nt hazamentek csalddostul. Egy ter{i-
Ieti v6ltoztatdsndl teh6t nem lehet 6ket t6nyez6knek tekinteni.

Pozsony - viddk

magyar nCmet szlovdk eSy{b

Pozsony v{ros 31.705 32.790 ll.67t 2.055 78'228
Pozsony €s a magyar
nyelvteriilet kdziitti
kcizsCgek 6.102 t.487 2.7t2 49 12.350

37.807 36.277
4r.7%t 40.0%

Pozsony vdroi'
az idegen dllam-
polg. ndlkiil: 51.705 27.132
A kcizs€gek id.
dllampolg. ndlk.: 6.102 3.388

14.385 :.104
r'.e% L4%

I r.67t 5t4

2.712 49

90.583
r00%

7t.024

12.25r

37.807 30.520
45.4% t6.67o

14.385 56t
r7.3% 0.1%

88.275
r00%

263



8r8yar n6Bet

Nyitra . vidCh
Eszaki, nagyat
tdbbsdgd rCszr 41.t02 2.098
Ddli, szlov{k
tiibbs. rdsz: 8.759 531

csydb 6sscescn

60.626

39.332

edovd&

16.772

25.779

898

Et9

Kasa - aiilCh
Kasa vdros 33.350'
KiizsCgek
Kac$dt6l DClre: 10.654

Kaslt6l Ny.-ra: 1.926

Kas#t6l K.-re: 3'671

50.061 2.629
5o.r% 2.6%

46.551 7t7
46.6% 0.7%

6.547 1.125

3.180
7.526
8.762

l2l
298
451

3.189

ul
149
105

99.958
r0o%

{{.21l

14.066
9.899

12.989

Kasa 6s sziikebb
kiirnyCke: 49.601
MecenzCf vid.: t.769
Nagyszal{nc-
Tketerebes vid.: 1.288

26.015 1.995
885 225

7.rE4 E32

3.554
2.518

90

81.165
5.397

t4.794

Kasa ds t{gabb
LiirnyCke: 58.608

57.8%

Kasa vllroe az

idegen polgdrok
nClkiil: 35.550
A kdzsdgek az id.
pols. nClkiil: 25.258

54.034 2.552
t8'6% 2.5%

6.162
6.r%

101.356
r00%

r.t93 6.547 595

2.835 21.850 Erz

41.485

cJ. rcc

58.608 4.028
6A3/o 4.r%

33.897 707 97.240
84.9% 0.7% roovo

A reszletes n6pess6gi adatok v6geredm@nyeit tekintd politikusok fi'
gyelme azonban nem teiiedt ki e kii,riilm6nyre. N6metek .6s mag'arok

Forro"ft egyarant relativ n6met ttibbs6gii varosnak mutattak ki. A va-

iOreesrt ellent6tben, bar fiiltehet'ti i6hiszemtis6ggel'--fui 
iisszehasontttaskeppen kimutatjuk Pozsony vid6k€n 6s Kaesa vi-

d6k6n is a lakossag anyanyelvi iisszet6tellt, az idegen 6llampolg6rok ttel-

f.tif. e kiizs6gek 
"J.ieU.n 

rigy j6rtunk el, hogy az idegenek sz6mit els6'

roifun az,,Jgy6b" anya"ye'iutilk szrimdb6l vontuk le, s csak a marad6-

f<oi , nOmet"f.eftif. A-vatOs6sUan sokkal tiibb n6metet kellett volna tii-

"ornti"r., 
de mennyit? Erre a t<tizs6getn6l nem volt adatunk.----t;r;k 

6U"--ok, melyek statisztikai hivatalai a nemzetis€get k6r-

dez* i 6tlampolg6rottOt.-Ausztria a t6rsalgdsi nyelvet k6rdezte. Mind'

;;t;;"idd az aUamalt<ot6, ttibbs6gi ndpnek kedvez. (B6csben minden

u.gy.r jtgrasse,gban n6met volt a t6,rsalgris nyelve 6s nem cseh, magyar

i'!;-].|gy;l!),*A *rgvr" szaml6l6bjztosok az anvanvelvet tudakoltrik'

nidt^l J m"girtat poiitifri 6rtelemben mssyarnak 6126, magvar 6let'

tarssal h6zass6gban 616, de nem magyar anyanyelvtiek sz4ml6l6 lapjai-

;A;t6iftyet lcszitettet< a masy&r 6llam k€s6bbi ellens6gei sz6m6ra'

irtitt." papiron a n6met n6pcsoport tagiaik€nt kiinyvelte el a magyar-

"irragi 
iriaOt f<Oztii a iiddis anyanyelvtik folytd.n n6metnek tissz€lrot-

takat is!)
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Miutdn Komdromben a magyar 6s szlov6k t6.rgyal6felek kiizdtt a
megegyezds a Pozsony-Nyitra 6s Kassa kiirzetek egyiittesen 60,-% ma'
gyar 6s 32,570 szlovdk lakossd.gdn meghirisult, a szlovdkok a vik{nak n6-
met 6s olasz dtintdbfr6s6g el6 vitel€t iavasoltdk. A csehek 6,ltal a ruth6-
nek k6pviselet6vel megbizott politikusok mivel a ruth€n n6pszavazds
gondolat6t mereven elutasitottdk, sdt a 80,970 magya,rral ezemben csak
3,8% tuthilnt szdml6l6 Ungvdr 6s a78,5% magyarral szemben $1/o rut-
h6nt ezriml6t6 Munkfcs vdrosok Magyarorszfighoz tdrt6n6 visszacsatol{.
sa ellen is tiltakoztat{ - szint6n csatlakoztak a szlovek java,slathoz.

A maryar ktildtitts6g - ha el akarta volna kertilni azb hogy kfv6,n-
sd,gaib6l mindaz, ami maid beteliesitl, a tengelyhatalma,k szentestt6s€-
vel teljesedj€k be, - nemcsak 422,000 ma.gya,r visszat6r6s6r6l kellett
volna lemondjon, hanem a magyarlakta 6szaki terUlet 6 legnagyobb v6-
ros6r6l is (Pozsony, Kassa, Ungv6r, Nyitra).

Csup6n 640,000 megyar vieezacsatoldsa, iisszesen ? kigv6rossal, nem
eredmdny hanem kudarc lett volna a magyar kijzv6lem6ny ezem€ben,
m6ghazz6" egy 15 milli6t azilml6l6, ezer6ves tiirtenelmi nemzet kudarca
egy k6tmilli6s n6ppel szemhn, mely csak most kezdi ii'ndll6 politikai €-
let6t egy auton6mia kereteben,. . A hadsereg megbuktatta volna a kor-
minyt Budapesten.

A. magyar kiild6tts6g teh6't hozz&irirult a vitd,nak diintdbtr6sd,g el6
terjeszt6s6hez, de a lengyel korm6ny k6pvisel6i6t is a ddnkibir6k so-
r6ban szerette volna l6tni. Ezt a javaslatot a szlovd,kok csak azzal a fel-
tdtellel fogadt6k volna el, ha Rom6nia is r6szt vehet a diint6sben. A ma-
gyar kormdnynak igy nem maradt m6s v6'lasztdsa: a tengelyhatalmak

- 6skiz6,r6lag csak azok - diintes6re volt utalva, ha nem akart h6.borft.
Azt p€dig eleve nem akart'

A vita teh6,t a b6csi Belvedere palot6ban folyta!6dott, de ezfrttal
m6,r n6metek 6s olaszok ktziitt. Ciano volt olasz kiiliigyminiszternek -'
tizvegye 6ltal kiadott - napl6ja teljess6ggel igazolja a magyar k0zv6le-
m6nyben ktDvetlen a diint6s ut6n elterjedt hirt, mely szerint Ribbentrop
a szlovd.kok javaslatat kiv6nta 6rv6nyre juttatni. L6nyeges vdltozdst
csak egyik ruth6nftildi v6ros - Ungv6r - eset6ben eszkdzillt, melynek
Magyarorsz[,ghoz val6 visszat6r6se mellett sz6lt. Ugyanakkor az olasz
diint6bir6 a magyar javaslat megval6sitasrit kivinta. Az eredm6ny 50-
-50%-os kiegyezes lett. A n6metek ragaszkodtak ahhoz, hogy Pozsony
Szlov6kir46 legyen. Ehhez az olaszok csak Kass6nak visszacsatoldsa elle-
n6ben j6.rultak hozz6. A Nyitra-vid6ket pedig salamoni it6lettel megfe-
lezt6k. A ddli - 55,87o-ban szlovdk tiibbs6gii rdsz Magyarorszdg6 lett.
Ciano m6g a ruth6nfii,ldi r6szen Munkacs vdros visszacsatoldsdt tudta el-
6rni, b6.r alighanem a kisebb Nagysz6ll6s v6roska 6s kiirny6ke magyar
n6p6nek cser6be ad6sa 6r6n.
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A BECSI DONTfSSEL (1938' nov' 2') MEGOSZTOTT - MAGYAR

TOBBSEGU - TERULETEK NEMZETISEGI AD'4TAI

Eagyat n€met cgydb

Magyaronzdgnal'
itClt rCsz a szinma'
svar nyelvter.-b6l: 674'99t
lbtsonv viddkdb6l:
Nvitra'vid.-b6l: 24.348
K'assa vid.-b6l: 48.880

8.7t2

13.062

695
3.552

45

25.136

32.r22
25.991

1.656

8.676

I
26E

t

3.678

45+
1.859

r57A kisebb vegyes
teriiletekb6l:

iisszesen: 869.299 ?51.951
r00% 86.5/o

r7.354
2.0%

562
36.277

r.927
2.610

t7

84.905
9.8/o

8.94r
r.0%

6.148
0.7%

Sdovdkiinak itClt
r€sz @uuinuLd"
sal itdlt r. =R)A uinmagYar nYelv'
ter.-Ml: R
Pozsony vid.'Ml:
Nyiaa vid..b6l:
Kassa vid.-b6l:
Kisebb vegyes

ll
14.385
t4.167
8.043

3.370

0$szes€p: 175,946 85.483 41.413 39'976 g'89q

48.6% 2s.5/o 22'7% X'+%

10.965
E7.807
24.869

9.728

2.614

5.e272
I
I

l0

I

90
2.095

25t
622

r23

3.181
t.8%

Azt mondtuk, hogy a nemetek a szlovak javaslatot tamogattak. Ha

azonban visszaeml6klZii* Uitt.tnek Miinshenben a magyar kiv6ns6gok

elint6z6s6ver t"p".o'r"tor--6pr4spontl6ra, majd a- szlovek tirelval6f6lnek

n6met d6nt6st te"o inaituiiialu, aztkell v6lniink, hogv.a szlovikok vol-

6[-*"t,'rr.ik az rii hatarra vonatko-26 n6met elgondolast tettek magu-

frC"a, *.iv r6iuk n6rr" eleve nagyon kedvez6 volt' A n€met terv ug'an-

i, -i"A"r olyan v6rost, melyben a n6met nyelvti lakoss6g szilma az e?r

ret meghal adta, - tetcfntet o6tttUt a mawat UilPfgt" 6s a magyar ktir-

ftd;- saovar<iinar< r.i"ant biztositani. (Ebbdl a sz6nd6kb6l az'is

6;rik, trogy giuer.a, uu".rrenben tudta azt, miszerint nem foeija az

eglyezmenyt netarta"i, ?t ""*gat 
Cse-horsz6g megsz6llas6t' hanem Szlo-

v6rri6nak nt6met "Jie;-a;Lict 
i, erhatfurozta. ut6bbi terv biztositasa-

hoz kellettek " 
noft"C^t/"t-*"gvurorsz6gi n6metek, mint a Szlovik ved'

niiks€g bels6 "vedntikei:'.)
E t6m6val *r"dui"tr6gon 1938-t6l 1945-ig a fenyeg-etd "Harmadik

girodalorn;' pronofhar6t et[erUtni k6nyszeriilve scm szaldrodalomr selrl

;ia;; foglalkozotL L945 6ta orosz parancgra. t<lltelgzti.a hallgatas az

azota ism6t efsrat iiott t"ttit.t"mof , 7w a b6csi dtiat6*l'"61 is' Mdsok

miiveire teh6t nern frivettozfratunk, csupdn a n6psz6ml6l6s adataira' E'

zek pedig bizonYltanak.
Tdbl6zatunk 

" 
Eu"ft-Srfou il<iithoz csatolt magyarorsz6gi virosok k6-

ztif Uemutati a az l.6riopU"o azt a L&-ot, amelyikben legtiibb volt a ma-
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v6cul is kis6reljiik rneg a macy?l-szlov6k teriileti vita marg6i6n

"gy 
otj"ttiv birrf,latoi monJani a kdt f6l kiv6,ns6gait 6s diinttibir6k diin-

t6s6t t<i6*6kelvdn. Csak feliiletes szeml6l<i mondhatja azt, hogy a ms-

;t;; 6td"k min€l n"gvoUr teriiletnek. visszacsatol6sa, a szlov6'k 6rdek

ffitg;ilei n"erotb-?JrUet"et Szlov6kia szdmhta val6 messzerz6se kel-

i"ti j.sv"o. Mert 6ppen egy olyan 6llarn cs6di6nek volt k6-sziinhetti ma'.|,li,of"6- 
saova*ot<'rekzabadul4sa, mely tril sok- idegen lakoss6sf terii-

i*tet nirtoritott a Uet<etargyat6sokon mag6,nak. 6ppen ezdrt keriilt mogt

feloszt6sra.
objektiv szempontb6l n6zve tehitt az volt a legiobb javaslat, mely

"renil"i, 
egesz sz-olan forg6 teriileten a legt6bb lett volna a felszaba-

dul6 szlov6kot , *"gvr"or. u. (egy fiiggetlen Ruth6n{qld9t f6lt6telezve)

a ruth6nek szhma, r"ii. " legkevisebb a tov6bbra is kisebbs6gi sors'ban

*ur"aOf.e. Eldrebocs6[iuf. "rt, 
hogV L00%-os megold6s 1em volt lehet'

.ig.r riuta" a t"ttU.dnemet'Cs egveb anyanyelvti polga,rai tov6'bbra is

f.iJ"fUreg.f. metlett-t<efett maradjanak, azonkiviil magyar-szlov{'k ve'

gyeg lakossigri kiirzetek is voltak'

AZ OSSZLAKOSSAGBoL A

kisebbsegben maraddk fiilszabadul6k- ardnYszdma ar6nYsz6ma

A magyar javaslat szerint
A szlov{k javaslat szerint
A ndmet javaslat szerint
A b6csi diintCs ozerint

Ezek szerint a legobjektivebb megold6st a magyar' a legkev€sH

objektivet a szlov6k javaslat tartalmazta'- 
R6 szeretn6nk tnotrtni a Nyitra-vid6k megoszt6s6nak negativ je-

lent6s6g6re , Ha az eg6sz tertilet Magyarotszilghoz visszat6r, a]<]ror 60'\T0

szabadil fel a lakosi6gb6l. Ha az eg6sz Szlov6.ki66 marad, akkor 46,6Yo

g"rra"r fel. Miut6n megosztottak 6s dszakon a tdpbs6gben l6v6 ma-

i:V*"f., AIf.n a ttibns6gben l6v6 szlov6kok kisebbs6gi sorsban maradtak,

Zsak s1,sEo volt a telsLuaauttak egyiites sz6ma. Ez volt teh6,t obiektlv

sremmei n6zve a legrosszabb megoldis'- 
Meg6rt6s6hez tridnunk kell ait, hogy totalit6rius allamok politikusai

dOntiittek a k6rdesben. Ezekben az {llamokbn az euiber az 6ilam tulai'
Jonak6nt 6lt a tudatban, nem pedig megforditva' Ha a -magyar 6llam

az ahftott magyar embereket, a szlovak 6llam pedig kiv6.nt szlov6kiai-

kat nem kapta *"S, ka"p6totiat idegen emberekkel a megk6.rositottnak

6iett6llam-ot. Hogv tal6,n az emberek azok, akik megk6rosulnak? Mi6rt

vetjiik Ribbentrop 6s ciano szem6re azt, hogy effe nem- gondoltak. T'a-

Hn";; eif**i. Charta ezerzoi gondoltak rri. a b€kekiitdskor?

77.4%
75.0%
75.4%
76.3lo

2Z'6%
25.0%
24.6%
23.7%

268
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29. sz6m{ tdrk6p

r-tJ HatSr a ddnt6s el6tt

,rr^-f tvtagyarorsz6g 6ltal javasolt hatd.r

-tJ Szlov4kia 6ltal javasolt hat6r
t-. ,.

f . ^-., 
/ A becsi diint6s 6ltal meg6llapitott hat6r

Ull Trilnyom6an magyarok 6ltal lakott teriilet

Lfl Trilnyom6an magyarok r3s n6metek 6ltal lakott teriilet
l;l
LII Trilnyom6an n6metek riltal lakott teriilet
:
E| Trilnyom6an szlov6kok dltal lakott tertilet

-Vasfitvonalak

/ _-,
r @ j varos
\z -t /

O Falu

A r6szletek ktir6 rajzolt oszlopok az ugyanolyan betiivel
jeliilt teriilet lakoss6gdnak nemzetis6gi megoszlisdt
mutatj6k, a r6szletek alatt pedig a politikailag elvdlasztott
rr6szek lakoss6g6nak nemzetis6gi megoszl'6sa l6thatd.
Minden mms 200* lakost ieliil az oszlopokban.

(*Kicsinyitr6s eset6n ez a szdm a l6pt6k kisebbit6s6nek a
nlgyzetdvel arSnyosan niivekszik !)

mmagyaroK
E

n6metek

egyebek idegen
l

6,llampo

szlov6kok

lgdrok
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