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FORRÁSOK

Balogh Edgár leírása a  Bátyu 
melletti Svoboda (Szabadság) 
elnevezésű legionáriusok által 
betelepített kolóniáról.

„Hátulról közelítjük meg a  rikí-
tóan pirosfedeles telepet, egyelő-
re nincs előttünk más, mint a be-
tonistállók fehér fala. Furcsa fal, 
furcsa ablaknyílásokkal. Mintha 
megannyi erődítmény állna előt-
tünk, lőréseivel vigyázva a széles 
nagydobronyi legelőt… Nagy ka-
tonás négyszögben épült a  telep, 
a  közepe hatalmas tér. Olyan, 
mint valami szekértábor.”

Balogh Edgár: Hármas kistükör. 
Budapest, 1945. 27.

Idézet Ján Voženíleknek az ÁFH 
második elnökének a szlovákiai 
cukorgyári birtokok felosztásá-
val kapcsolatos munkájából.

„A déli határok bebiztosítása szük-
ségessé teszi a föld tulajdonának 
– s  nemcsak a  felparcellázásra 
szánt föld, hanem lehetőleg az 
összes földterület – átruházását 
nemzeti és állami szempontból 
megbízható tulajdonosok kezébe. 
És ez nemcsak a határok katonai 
biztonsága szempontjából fontos, 
amint állampolitikai szempontból 
a reformot szokás indokolni. Fon-
tos ez azoknak a  szlovákoknak 
a  tízezrei szempontjából, akik 
nemzetiségi szigeteket és szige-
tecskéket alkotnak (legyenek 
akár a  nagybirtokok alkalmazot-
tai, vagy kistermelők, kézművesek 
Dél-Szlovákia tanyáin vagy város-
káiban), s akik mint az államhoz 
hű elem, biztonságot igényelnek. 
Az ő gazdasági és szociális bizton-
ságuknak a megteremtése elkép-
zelhetetlen a dél-szlovákiai nagy-
birtokok átruházása nélkül…”

Ján Voženílek: Studie k pozemko-
vé reformě na cukrovarských stat-
cích na jižním Slovensku. [Tanul-
mány a  dél-szlovákiai cukorgyári 
birtokok födreformjával kapcso-
latban.] In: Pozemková reforma. 
(VI.) 1925. 10., 11., 12. sz.

A két világháború közötti Csehszlovákia, 
Jugoszlávia és Románia kormányainak hol 
titkolt, hol pedig nyíltan bevallott célja 
a nemzetállam kialakítása volt. Ennek egyik 
eszközét a  kisebbségek gazdasági hatalmá-
nak meggyengítésében, az ipar, a  mezőgaz-
daság és a  bankszféra nacionalizálásában 
látták. A gazdasági hatalom ugyanis politikai 
hatalmat is jelentett, a  vagyonától megfosz-
tott magyar kisebbség pedig politikai, kultu-
rális és oktatási téren is sérülékenyebbé vált. 
A  román, jugoszláv és csehszlovák gazdaság 
nacionalizálási folyamatának legfontosabb 
elemét a termőföldnek az államalkotó nemze-
tek kezébe juttatása jelentette, amelyre lehe-
tőséget a földbirtokreformok teremtettek.

Az első világháborút követően Európa 
szinte valamennyi országában napirendre 
került a  földbirtok-tulajdonviszony rende-
zése. Közép-Európa legtöbb országában is 
aránytalanul volt elosztva a  földbirtoktulaj-
don. A termőföldek döntő többségét az arisz-
tokrácia kezében lévő nagybirtok tette ki, míg 
a  falusi lakosság tömegei nem birtokoltak 

földet, vagy csupán törpebirtokkal rendel-
keztek. Az 1920-as évek elején a Romániában, 
Jugoszláviában és Csehszlovákiában lezajlott 
földbirtokreformok sok hasonlóságot mutat-
tak: 1. A  szociális és gazdasági célkitűzésük 
mellett a  magyar kisebbség gazdasági-politi-
kai pozícióinak meggyengítését is szolgálták. 
2. A  földreform során mindhárom országban 
sor került telepítési akciókra is, amelyek 
során román, délszláv és csehszlovák telepe-
seket költöztettek magyar nyelvterületre.

Csehszlovákia és Kárpátalja

Csehszlovákiában közvetlenül a  köztársaság 
kikiáltását követően, 1918 novemberében 
hirdették meg a földbirtokreformot. A reform-
nak  – szociális és gazdasági célkitűzések mel-
lett  – nem titkolt célja az volt, hogy a túlnyo-
mórészt német és magyar birtokosok kezéből 
cseh és szlovák tulajdonosok kezébe juttassák 
a földtulajdont. Az 1919 áprilisában elfogadott 
ún. lefoglalási törvény termőföld esetén 150, 
egyéb területe esetén (erdőbirtok, legelő, stb.) 
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KRONOLÓGIA

1919. február 27. Megjelent a ju-
goszláviai földreform alkotmányá-
nak nevezett „Előzetes rendelke-
zés.” Erre alapult a későbbiekben 
a földreform jogi szabályozása.
1919. április 16. A  Csehszlovák 
Köztársaság nemzetgyűlése elfo-
gadta a földreform alapfilozófiáját 
meghatározó lefoglalási törvényt.
1920. január 30. A  csehszlovák 
földreform végrehajtását és a  te-
lepítéseket szabályozó ún. kiuta-
lási törvény elfogadása.
1920 A  földreform és a  telepíté-
sek kezdete Csehszlovákiában.
1921. július 30. Az  Erdélyre vo-
natkozó romániai földreform-tör-
vény elfogadása.
1922. május 20. Törvényerőre 
emelkedett az 1920 szeptemberé-
ben elfogadott rendelet, melynek 
értelmében a termőföldet először 
négy évre adták bérbe a  föld-
igénylőknek. A  négyéves bérleti 
szerződés után viszont évenként 
hosszabbították meg a szerződést 
egészen a földreformot lezáró tör-
vény meghozataláig.
1930 A  telepítések befejezése 
Csehszlovákiában.
1931. június 19. Belgrádban 
meghozták a  földreformot lezáró 
törvényt.

pedig 250 hektárban állapította meg a nagybir-
tok felső határát. Az  ennél nagyobb területű 
birtokokat az Állami Földhivatal kárpótlás 
fejében lefoglalta. A  Szlovákia és Kárpátalja 
területén lefoglalt földterület nagysága meg-
haladta a 740 ezer hektárt. Ebből 113 ezer hek-
tárt a  volt tulajdonosok visszaigényelhettek, 
a többit pedig az 1920. január 30-án elfogadott 
kiutalási törvényben megnevezett igényjogo-
sultak vásárolhatták meg. Noha a  földreform 
egyik célja a  kisparaszti gazdaságok meg-
erősítése volt, a lefoglalt földbirtokok legjobb 
termőföldjeiből átlagban 100 hektár kiter-
jedésű ún. maradékbirtokokat hoztak létre, 

amelyeket a  kormányhoz közel álló személyi-
ségek kaptak meg. Ezzel egy új, a köztársaság-
hoz hű középbirtokos réteget alakítottak ki, 
akik már nem németek vagy magyarok, hanem 
csehek és szlovákok voltak. A reformot végre-
hajtó Állami Földhivatal részrehajló tevékeny-
sége következtében a Dél-Szlovákia és Kárpát-
alja magyar többségű járásaiban még inkább 
elsikkadtak a földbirtokreform szociális célki-
tűzései. Az itt kiosztott földtulajdonnak a helyi 
magyar lakosság mindössze a  20%-át kapta 
meg, így a magyar nemzetiségű volt uradalmi 
cselédek és szegényparasztok tömegei marad-
tak megélhetés nélkül.

Nagyfödémes az 1920-as években

Csehszlovák telepítések, kolóniák
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A csehszlovák földbirtokreform nemzeti 
célkitűzései leginkább az ún. kolonizációs 
akció során nyilvánultak meg, amelyet az 
tett lehetővé, hogy a  kiutalási törvény sze-
rint az igénylők nem csak saját lakóhelyükön 
igényelhettek földtulajdont. Ezt kihasználva 
az Állami Földhivatal cseh és szlovák igény-
lők tízezreit kívánta Szlovákia és Kárpátalja 
déli, magyarok által lakott vidékeire költöz-
tetni. A  kolonizációra jelentkezők átlagosan 
12 hektár nagyságú termőföldhöz juthattak, 
miközben a kolonista birtok megvásárlásához, 
a gazdálkodás beindításához is jelentős gazda-
sági segítséget kaptak. A kolonista telepeket 
általában úgy helyezték el, hogy azok meg-
bontsák egy-egy térség egységes magyar jelle-
gét, elszigeteljenek a  magyar nyelvterülettől 
egy-egy várost (pl. Pozsonyt, Galántát), vagy 
a szlovák nyelvterületet déli irányba az állam-
határig kibővítsék. Sajátos típusát alkották 
a  telepeknek a  határvédelemre létrehozott 
községek, ahová az elő világháború idején 

a  külföldi csehszlovák légiókban harcoló ún. 
legionáriusokat telepítették le. A közvetlenül 
a magyar határ mellett létesült telepeken élő 
legionáriusok bármikor mozgósítható tartalé-
kot jelentettek, másrészt védték a határ mel-
letti vasúti csomópontokat is. Nagyobb legio-
nárius telepek Nógrádban (Bozitapuszta), 
Gömörben (Gernyőpuszta) és a Tisza mentén 
(Tiszasalamon) jöttek létre.

A csehszlovák kolonizáció során Dél-Szlo-
vákiában létrehozott közel 130 telepen össze-
sen több mint 3 ezer cseh és szlovák család, 
a  Kárpátalján kialakított 16 kolónián pedig 
megközelítőleg 300 család települt le. A több-
nyire az ország északi hegyvidékéről érkező 
telepesek nehezen alkalmazkodtak a  szá-
mukra idegen természeti környezethez és 
termelési feltételekhez, így sokuk gazdasági 
nehézséggel küszködött. Amikor pedig 1938 
őszén az első bécsi döntés következtében 
Szlovákia és Kárpátalja magyarok által lakott 
területeit visszacsatolták Magyarországhoz, 
legtöbbjük (elsősorban a cseh és morva tele-
pesek zöme) visszatért eredeti lakóhelyére. 
Egyesek önként távoztak, másokat pedig az 
új hatalom űzött el.

Románia

A Romániában lebonyolított földreform sajá-
tossága az volt, hogy az egyes országrészek-
ben (Órománia, Erdély, Besszarábia, Bánát) 
külön rendelkezések szabályozták azt. Ennek 
legfőbb okát azonban nem csupán az egyes 
térségek eltérő természeti viszonyai indo-
kolták, hanem a  földreform nemzetpolitikai 
célkitűzései is. A  volt kelet-magyarországi 
és erdélyi területekre az 1921. július 30-án 
elfogadott földbirtoktörvény vonatkozott. 
Ez  a Regátra vonatkozó törvénnyel ellen-
tétben nem határozta meg a  kisajátítandó 

A Muravidékhez tartozó Alsó-
lendva környéki telepítések 
célja a  Muraszombati Terüle-
ti Agrárhivatal igazgatójának 
megfogalmazásában egy 1922. 
március 11-én a felettesének írt 
levélben: 

„Hogy azonban a  mi oldalunkon 
és Magyarországon lévő magyar 
községek közötti folyamatossá-
got megszakítsuk, és a  terepet 
a  nacionalizálásra előkészítsük, 
a  meglévő magyar falvak között 
2–3 tiszta szláv települést kell 
létrehozni. Ebből a célból az itte-
ni agrárhivatal úgy tervezte, hogy 
egy településsel elzárja a  vidé-
ket keleten a  Mura mentén, egy 
másikkal viszont északon Rédics 
felé, a  vasútvonal mentén (Alsó-
lendva–Rédics). Így két-három 
nemzedék után Alsólendva, a ma-
gyar erőd a miénk lehet. Eme ter-
vemet mindenki, aki e kérdésben 
érintett, támogatja.” 

Arhiv Republike Slovenije, 71. 
Kraljevska Banska uprava Dravs-
ke Banovine, kmetijski oddelek 
– odsek za agrarno pravne posle, 
1919–1944, Esterházy, Fasc. 44. 
Zakupodaja in kolonizacija.

Az erdélyi Nyújtód főutcája

Szénahordás Székelyvarságon
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összterület felső határát, s a közérdekű jogi 
személyek (iskolák, egyházak) birtokainak 
kisajátítását is más országrészeknél nagyobb 
mértékben tette lehetővé. Kimondta a  tör-
vény azon személyek vagyonának kárpótlás 
nélküli elkobzását is, akik a  1918. decem-
ber 1-jétől a  törvény kihirdetésének nap-
jáig nem hivatalos megbízásból tartózkod-
tak külföldön. Ez  pedig elsősorban azoknak 
a magyaroknak az ezreit sújtotta, akik Erdély 
elcsatolásakor rövidebb vagy hosszabb időre 
(akár csak néhány napra is) Magyarországra 
menekültek.

Csehszlovákiához hasonlóan a törvény 
a  reform során kisajátított földek kiutalása 
során is hátrányosan érintette a  romániai 

magyarságot. Az  1927. június 1-jéig a  hiva-
talos statisztikák szerint Erdélyben 212.803 
román, 45.628 magyar, 15.934 szász és sváb, 
6.314 más nemzetiségű részesedett a  földre-
formból. Különösen a  magyar jellegű egyhá-
zak (a katolikus és református) vesztesége 
volt jelentős, amelyeknek gazdasági meg-
gyengülése hátrányosan érintette a romániai 
magyar oktatás és művelődés lehetőségeit.

A földreform kísérőjelenségeként Romá-
niában is sor került telepítési akciókra. 
Ezek során Erdélyben (elsősorban a  magya-
rok által lakott területeken) 111 telep jött 
létre, amelyen közel 5 ezer román családot 
telepítettek le, akik összesen 40 ezer hektár  
nagyságú földterülethez jutottak. 

A két világháború között végre-
hajtott jugoszláv földreform és a 
vele párhuzamosan zajló koloni-
záció hármas célja – a társadal-
milag igazságosabb és nagyobb 
termelékenységet biztosító új 
földbirtokszerkezet kialakítása, 
a korábbi domináns nemzetek 
és a hozzájuk tartozó nagybir-
tokosokkal szembeni „nemzeti 
igazságtétel”, valamint a nemzeti 
kisebbségek által lakott területek 
kolonizációja a többségi nemzet 
által. Az agrárreform és a telepí-
tések a legnagyobb változásokat 
az ország birtokstruktúrájában és 
nemzetiségi megoszlásában ered-
ményezték.

A csehszlovákiai kolonizáció 
sikerének egyik záloga a telepe-
sek kiválasztása volt, amely során 
több szempontot is figyelembe 
vettek: így a jelentkezők gazda-
sági tapasztalatait, anyagi hely-
zetét, állampolgári megbízható-
ságát. Törvényileg nem szabták 
meg a   kolonistának jelentkező 
nemzetiségét, bár a gyakorlat azt 
mutatta, hogy csak csehek, mor-
vák és szlovákok, Kárpátalján pe-
dig rajtuk kívül még a ruszinok 
juthattak kolonista birtokokhoz. 
Azok a magyar, illetve német 
nemzetiségű személyek, akik a 
kolóniákon letelepedhettek, szin-
te mindig a volt nagybirtok alkal-
mazottai közül kerültek ki.

Jugoszláv telepítések, kolóniák

A bonchidai Bánffy kastély
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Földreform a Székelyföldön

„A földreform súlyos gazdasági 
válságba sodorta a székely népet. 
Az állattenyésztés, a kisgazdák 
létfeltétele egyszerre megszűnt, 
mert nem volt hol folytatni a he-
gyi és a havasi gazdálkodást. A la-
kosság az erdők tövében fa nélkül 
maradt, eltűntek az évi ingyenes 
’vágterületek’, ahonnan a csalá-
dok tűzi- és épületfával látták 
el magukat. A terhek megnöve-
kedtek, a közbirtokok nem fede-
zik sem az állami, sem a községi 
adókat, mint régen, ezeket mind 
elő kell teremteni a semmiből. 
De  nem csak a birtokosokat súj-
totta a kisajátítás, hanem a föld-
nélküli napszámosokat is, akik az 
arányosítás óta közbirtokossági 
tagok maradtak a magánbirtokuk 
elvesztése után is. A kisajátított 
erdők után kényszerbért nem fi-
zetett az állam 1930-ig, a kisajá-
títás árát sem adta meg, kamatot 
sem kaptak a tulajdonosok, de az 
erdők után járó terheket (erdőke-
zelési járulék, erdőőrzési díjak) 
behajtották a kisajátítást szenve-
dett birtokosokon és községeken. 
Végül kisajátítási kötvények útján 
rendezték a helyzetet, a kisajátí-
tottak jelentős károsodásával.”

Bözödi György: Székely bánja. 
MEFHOSZ, Budapest, 1939. 147. 

Az erdélyi földbirtoktörvény végrehaj-
tása jelentős feszültséget okozott Románia 
és Magyarország között, mivel annak során 
a román állam kisajátította a Magyarországra 
költözött és ott magyar állampolgárságot 
nyert személyek birtokait is. Ez  azonban 
ellentétes volt a  trianoni békeszerződéssel. 
A  román földreformnak ez a  rendelkezése 
a  magyar politikában szerepet vállaló volt 
erdélyi arisztokrácia jelentős részét érin-
tette, köztük Bethlen Istvánt is. A két ország 
közötti diplomáciai vitát végül a  harmincas 
évek elején megkötött nemzetközi egyezmé-
nyek zárták le.

Jugoszlávia

Az első világháború után létrejövő jugoszláv 
államban végbement földreformot rendkívül 
bonyolult körülmények között hajtották 
végre, ami elsősorban az újonnan egyesülő 
területek egymástól nagyon eltérő voltára 
vezethető vissza. 

A jugoszláv agrárreform során a  szer-
biai kisbirtokos parasztgazdaságok rendsze-
rét akarták átültetni az ország többi terüle-
tére. Ennek következtében a  földreformot 
és a  kolonizációt szabályozó rendeletek és 
törvények a  kisbirtokok létrehozását támo-
gatták. A földreform során földet csak a föld-
nélküli és a 10 kataszteri holdnál kevesebb 
földdel rendelkező személyek kaphattak; 
ez utóbbiak családtagonként 1 kataszteri 
holdat, kárpótlás fejében. A  kolonizáció-
ban résztvevők pedig legjobb esetben is 8,7 
kataszteri hold (5 ha) földet kaptak szintén 
kárpótlás fejében. Ez alól kivételt a jugoszláv 
egységért harcoló dobrovoljácok (önkénte-
sek) jelentettek, mivel az ő esetükben a kár-
pótlást az állam fizette. A felosztásra kerülő 
nagybirtok földterületének felső határa 
régiónként változott. Szlovénia területén 
a  200 hektárt meghaladó birtokokat vették 

el a nagybirtokosoktól, míg a Vajdaság terü-
letén az 500 hektárt meghaladó földterüle-
tek kerültek felosztásra a földreform során. 
A  jugoszláv földreform kizárta a  nemzeti 
kisebbségeket a földosztásból. Ez különösen 
a  magyar kisebbséget érintette érzékenyen 
az északi területeken, mivel pont a magyar-
ság körében volt legmagasabb a  földnél-
küliek és a  10 kataszteri holdnál kevesebb 
földdel rendelkező személyek száma.

Jugoszláviában – a többi utódállamtól 
eltérően – a  kisajátításra kerülő nagybirto-
kokat  először bérletbe adták a földigénylők-
nek és az csak az 1931 júniusában elfogadott, 
a földreformot lezáró törvény elfogadása után 
került a földigénylők tulajdonába. 

A jugoszláv földreformmal párhuzamo-
san zajlott a kolonizáció is, amelynek során 
elsősorban szerb nemzetiségű telepeseket 
kolonizáltak a  kisebbségek által lakott terü-
letekre. A hatalom a telepeseket használta az 
újonnan szerzett területek elszlávosítására, 
az ott élő nem szláv lakosság asszimiláció-
jára, illetve Macedónia esetében a makedón 
nemzeti öntudat kialakulásának megakadá-
lyozása és a lakosság elszerbesítése volt a cél.

A két világháború közötti időszak alatt 
végrehajtott jugoszláv telepítések két fő 
térséget vettek célba: Koszovót és az északi 
területeket. A  telepítések zöme mind észa-
kon, mind pedig Koszovóban a határok men-

tén történt. Ennek 
segítségével a  jugo-
szláv állam feltétle-
nül megbízható szláv 
réteg kialakítására 
törekedett. Eze-
ket a  személyeket 
a  hatalom, külö-
nösen az  1920-as 
években, a  kisebbsé-
gek megfigyelésére, 
megfélemlítésére is 
felhasználta. 

Északon a  Vaj-
daságra koncentrá-
lódott a  telepítési 
akció, ahol a  legtöbb 

Lakóházak a drávaszögi Kopácson

Óbecse látképe a piactérrel
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nagybirtok állt rendelkezésre – főként magyar 
és német tulajdonban – és ahol nagy szám-
ban éltek nemzeti kisebbségek (magyarok, 
németek, románok, ruszinok, szlovákok stb.). 
A  kolonizáció során elsősorban az ország 
hegyvidéki és ezáltal főleg állattenyésztés-
sel foglalkozó lakosságát telepítették a  sík-
vidékre. A telepesek gazdasági szakismerete 
messze elmaradt a kívánttól, ráadásul gazda-
sági eszközökben is hiányt szenvedtek. 

Szlovéniában, Horvátországban és a  Vaj-
daságban, vagyis az északi területeken a két 
világháború között legalább 20.000 délszláv 
nemzetiségű családot telepítettek le kb. 
100.000 családtaggal. Ezáltal az adott tér-
ség etnikai arculatában változások álltak be, 

amit csak tovább erősített a  földreformból 
kisemmizett kisebbségek nagy számban való 
elvándorlása. 

Szlavóniában mezőgazdasági szezonmunkát vállaló Lendva-vidékiek csoportképe

Tudja-e?

 � A Dél-Szlovákiában létrehozott koló-
niákat gyakran szlovák és cseh nem-
zet ébresztőkről nevezték el. Így lett 
a  Kőrösszegmajorból Hurbanova Ves 
(J.  M.  Hurban Ludovít Štúr kortársa, 
nemzeti vezető volt), Vörösmajorból 
Hviezdoslavov (P. O.  Hviezdoslav jelen-
tős szlovák költő volt). Nem volt azonban 
ritka az sem, hogy még élő politikusok 
lettek a  névadók. A  gömöri gernyőpusztát 
Masarykfalvának, a  Komáromhoz közeli 
Szilaspusztát pedig Srobárfalvának nevez-
ték el a telepesek.

 � A dobrovoljác szó (magyarul önkén-
tes) azokat az Osztrák- Magyar Monarchia 
délszláv tartományaiból származó szemé-
lyeket jelöli, akik önkéntesként harcoltak 
a szerb hadseregben a két balkáni és az első 
világháború alatt a  délszlávok egységéért. 
Az újonnan megalakuló jugoszláv állam ezért 
különböző kedvezményekben részesítette 
a dobrovoljácokat, így pl. a földreform során 
a  számukra kiosztott föld után a kárpótlást 
is magára vállalta. A  délvidéki magyarság 
körében a  „dobrovoljác” kifejezés honoso-
dott meg, mivel a dobrovoljác kolóniák leg-
nagyobb számban a Vajdaságban jöttek létre, 
ahol az összes létrehozott kolónia több mint 
a felét a dobrovoljácok alapították. 

Szántás a kárpátaljai Nagydobrony határában


