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FORRÁSOK

Körmendy-Ékes Lajos képvise-
lő felszólalása a  prágai parla-
mentben 1920. június 2-án. 

„A magyarságnak és németségnek 
a keresztényszociális és kisgazda-
párt képviselői legelső kötelessé-
günknek ismerjük az egész világ 
élő lelkiismeretét felhívni arra, 
hogy mi, akaratunk ellenére, erő-
szakosan lettünk a  magyar nem-
zet testéből kitépve és az ezer-
éves Magyarországnak ideálisan 
egységes területéből erőszakkal 
lettünk kiszakítva; ittlétünk te-
hát távolról sem e  népjogellenes 
ténynek jogi elismerése, de élő 
és állandó ünnepélyes tiltakozás 
e  rólunk-nélkülünk való, ember-
telenül igazságtalan rendelkezés 
ellen. […]

Parlamenti kötelességünk az 
idegen keretek közé szorított és 
ott súlyos elnyomás alatt szoron-
gatott egy milliónál nagyobb szá-
mú magyarságnak és a  hasonló 
sorsban élő német testvéreinknek 
törvényes eszközökkel való, de 
megalkuvást nem ismerő elszánt 
védelme mindazon időpontig, 
amíg eljön a  népek között a  be-
látás és megértés órája és amikor 
mindenki szemében igazság lesz, 
hogy a magyar volt talán az egyet-
len a  világháború versengői kö-
zött, aki győzni is anélkül akart, 
hogy mástól valamit elvegyen és 
aki csupán a saját puszta létéért 
és adott szó szentsége alapján 
nemzeti becsületéért küzdött. 
Ha  mások bűnei miatt mindent 
elvesztettünk is, a  becsületünk 
megmaradt, és éppen ez köte-
lez bennünket annak világos és 
határozott kijelentésére, hogy 
önrendelkezési jogunkat soha és 
semmiképpen fel nem adjuk, azt 
fenntartjuk, követeljük.”

Közös Cseh–szlovák Digitális Par-
lamenti Könyvtár, http://www.
psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenp-
rot/003schuz/prilohy/priloh01.
htm

A csehszlovák állam kikiáltására 1918. október 
28-án került sor. Az állam új határainak kije-
lölésére azonban még hónapokat kellett várni. 
A csehszlovák külügyminiszter, Edvard Beneš 
szándéka az volt, hogy az 1919. januárjában 
összeülő békekonferenciát már kész helyzet 
elé állítsák, így (bár erre felhatalmazásuk 
nem volt) a  cseh csapatok már 1918. novem-
berében megpróbálták elfoglalni a szétesőben 
lévő Magyarország északi megyéit – ekkor még 
sikertelenül. A  két ország közötti ideiglenes 
határvonalat csupán november végén jelölte 
ki az Antant. A  magyar kormánynak az 1918. 
december 23-án átadott Vix-jegyzék útján 
tudomására hozott döntés a  Duna, az Ipoly 
folyók mentén, majd Rimaszombattól az Ung 
folyóig húzta meg a két ország közötti demar-
kációs vonalat. Szlovákia határainak végleges 
meghatározására azonban a békekonferencia 
volt hivatott, amely azokat 1919 júniusában 

lényegében a  decemberi demarkációs vonal 
alapján, de azt több helyen Magyarország hát-
rányára módosítva jelölte ki. Az  1920. június 
4-én Trianonban szentesített döntés eredmé-
nyeként – az 1910-es népszámlálás adatait az 
új államhatárokra vetítve – mintegy 3 millió 
személy került Szlovákiába, ebből 896 ezer 
magyar anyanyelvű.

Az Itáliából hazarendelt cseh légiók Szlo-
vákia déli, magyarok által lakott területeit 
szilveszter napján kezdték megszállni és 
január közepére vették birtokukba. Mivel 
a helyi lakosság a csehszlovák állam fennha-
tóságát csupán átmeneti jellegűnek tartotta, 
a bevonuló cseh katonákat békésen fogadta. 
Fegyveres ellenállásra csupán néhány 
helyen, így Érsekújvár környékén, vagy 
a  mátyusföldi Deáki és Pered községeknél 
került sor, ahol a  helyi lakosságból létreho-
zott nemzetőrség megpróbálta feltartóztatni 
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KRONOLÓGIA

1918. október 28. Prágában ki-
kiáltották a  Csehszlovák Köztár-
saság megalakulását.
1918. október 30. A Turócszent-
mártonban tanácskozásra össze-
gyűlt szlovák politikai reprezen-
táció, a  Szlovák Nemzeti Tanács 
deklarációjában a  csehekkel kö-
zös állam megalakítása mellett 
foglalt állást.
1918. november folyamán Meg-
alakult az első csehszlovák kor-
mány Karel Kramář vezetésé-
vel, az ideiglenes nemzetgyűlés 
pedig T.  G. Masarykot a  Cseh-
szlovák Köztársaság elnökévé 
választotta.
1918. december 11. A cseh-
szlovák kormány Vavro Šrobárt 
Szlovákia teljhatalmú miniszteré-
vé nevezte ki.
1918. december 31. A cseh-
szlovák légiók bevonultak Po-
zsonyba, s  megkezdték Dél-Szlo-
vákia megszállását.
1919. február 4. Tiltakozásul Po-
zsonynak Csehszlovákiához való 
csatolása ellen országos vasutas-
sztrájk kezdődött Szlovákiában.
1919. február 12. A pozsonyi ma-
gyar és német munkásság tiltako-
zó demonstrációja a  csehszlovák 
hatalom intézkedéseivel szem-
ben. A  csehszlovák katonák sor-
tüze 8 halálos áldozattal járt.
1919. március 25. Szlovákia 
teljhatalmú minisztere szükség-
állapotot hirdetett ki Szlovákia 
területén.
1919. április 27. A  csehszlovák 
hadsereg támadást indított a Ma-
gyar Tanácsköztársaság ellen. 
Az ellentámadásba lendülő Vörös 
Hadsereg északi hadjárata során 
a  felvidéki területek jelentős ré-
szét visszafoglalta.
1919. június 30. Az  Antant uta-
sítása értelmében a  Vörös Had-
sereg megkezdte visszavonulását 
a Csehszlovákiának ítélt felvidéki 
területektől.
1920. február 17. Komáromban 
megalakult az Országos Magyar 
Kisgazda, Földmíves és Kisiparos 
Párt.
1920. február 29. A  csehszlo-
vák nemzetgyűlés elfogadta 
a  köztársaság alkotmányát és 
nyelvtörvényét.

a  bevonuló légió kat. A  szervezett ellenállás 
egyik formája a  pozsonyi szociáldemokrácia 
által meghirdetett vasutassztrájk volt, amely 
február első napjaiban szinte az egész szlová-
kiai vasúti közlekedést megbénította. Szin-
tén a szociáldemokraták szervezték meg azt 
az 1919. február 12-i tömeggyűlést, amelyen 
a pozsonyi magyar és német lakosság a szoci-
ális követelések mellett Pozsonynak a  Cseh-
szlovák Köztársasághoz való csatolása ellen is 
tiltakozott. A hatóságok fellépése, amelynek 
során a csehszlovák katonák a demonstrálók 
közé lőttek, nyolc halálos áldozatot követelt, 
14 személy pedig megsérült.

Az 1918 novemberétől az 1920 tavaszáig 
tartó időszakot Csehszlovákiában a  nemzeti 
diktatúra időszakának nevezzük. A  törvény-
hozó hatalmat a  német és magyar lakosság 
képviselői nélkül megalakult ideiglenes nem-
zetgyűlés gyakorolta. Így a  kisebbségi lakos-
ság megkérdezése és együttműködése nélkül 

Városok a nyelvhatáron: Nagyszombat és Nyitra

Kijárási tilalmat elrendelő  pozsonyi plakát, 1919
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kerültek elfogadásra a  köztársaság működé-
sét és a  magyar lakosság életét is meghatá-
rozó alaptörvények: az alkotmány, a  nyelv-
törvény, a földreformtörvény, a közigazgatási 
törvény, stb. A  nemzetgyűlés Szlovákia irá-
nyításával Szlovákia teljhatalmú miniszterét, 
Vavro Šrobárt bízta meg. Az új államhatalom 
törvények és rendeletek sorával, s a Magyar 
Tanácsköztársaság miatt kihirdetett szük-
ségállapot eszközeit is felhasználva kezdte 
meg a  szlovákiai közélet magyartalanítását. 
Ennek részeként magyar tisztviselők, peda-
gógusok és más állami alkalmazottak szá-
zait bocsátották el munkahelyükről. Sokan 
azért voltak kénytelenek megválni állásuktól, 
mivel nem voltak hajlandóak hűségnyilat-
kozatot tenni az új államnak. A Csehszlovák 
Köztársaság megalakulását követő hónapok-
ban így egzisztenciájukat vesztett családok 
ezrei (mintegy 120 ezer személy) menekül-
tek át Magyarországra. Ezzel megkezdődött 
a  nyelvhatár fölött fekvő városok gyors etni-
kai átalakulása, hiszen a  magyarok sorait 
nemcsak az elüldözöttek és önként elvándor-
lók gyengítették, hanem azok az eleve is több-
nyelvű (magyar, szlovák esetleg még német) 
személyek tömegei, akik ezentúl szlováknak 
vallották magukat. Így vált szinte hónapok 
alatt szlovák nyelvű várossá az addig jórészt 
magyarul beszélő Eperjes, Nagyszombat vagy 
Nyitra. De eltűntek a városokból a következő 
egy-két év során a magyar jellegű műemlékek 
és szobrok is: cseh légiósok zúzták szét Mária 
Terézia pozsonyi szobrát, a  dévényi és nyit-
rai millenniumi emlékművet, a  kassai hon-
védszobrot, de többek között eltávolították 
a helyéről a rozsnyói, a losonci és az érsekúj-
vári Kossuth-szobrot is. Mindezek jelentősen 
befolyásolták azt, hogy az 1921 elején meg-
tartott népszámlálás során 1910-hez képest 
több mint 250 ezerrel kevesebben, csupán 
637 ezer személy vallotta magát Szlovákia 
területén magyarnak. 

1920. február 29-én az 
ideiglenes csehszlovák nemzet-
gyűlés elfogadta a  köztársaság 
alkotmányát, amely a nemzeti 
diktatúra időszaka mögé pon-
tot téve lerakta a  parlamentá-
ris demokrácia alapját. A cseh-
szlovák törvények viszony-
lag nagyvonalúan rendezték 
a  nemzetiségi jogokat, hiszen 
lehetővé tették, hogy a nemzeti 
kisebbséghez tartozó lakosság 
saját politikai, kulturális szer-
vezeteket alakítson, s azokban 
a járásokban, ahol számaránya 

meghaladta a  20%-ot, anyanyelvét a  hivata-
los érintkezésben is használhassa. Akadozott 
azonban a  törvényeknek a  napi gyakorlatba 
való átültetése, hiszen a magyar hivatalnoko-
kat felváltó cseh tisztségviselők nem beszél-
ték a helyi lakosság nyelvét. 

A szlovenszkói (a korabeli nyelvhasználat 
így nevezte meg Szlovákiát) magyarok poli-
tikai és kulturális intézményrendszerének 
kialakulását számos tényező nehezítette és 
hátráltatta. A  csehszlovák hatóságok rossz-
indulata mellett ilyen volt az államhatárok 
bizonytalansága, de a  felvidéki magyar poli-
tika hagyományainak hiánya is, hiszen Erdély-
lyel szemben Felső-Magyarország, a  későbbi 
Szlovákia, sohasem képezett külön közigaz-
gatási egységet. A  szlovákiai magyar politi-
kai pártok kialakulását végül az első parla-
menti választások megtartása gyorsította fel, 
amelyre a  köztársaság első alkotmányának 
elfogadását követően, 1920 áprilisában került 
sor. A  választásokon a  magyarok szavaza-
tait többségében a nemzetek – így a magyar 
kisebbség – önrendelkezési jogát hirdető pár-
tok szerezték meg. A baloldali Német–Magyar 
Szociáldemokrata Párt listáján 2 magyar 
képviselő, míg a  jobboldali Országos Keresz-
tényszocialista Párt és az Országos Magyar 
Kisgazda, Földmíves és Kisiparos Párt listáin 
6 magyar képviselő került be a prágai parla-
mentbe. A  baloldali eszmék népszerűségét 
mutatja, hogy további 2 mandátum került 
magyar kézbe az egyik legnagyobb csehszlo-
vák párt, a Csehszlovák Szociáldemokrata 
Munkáspárt listáján is.

A csehszlovák parlamentarizmus lehe-
tőségeit kihasználva a  prágai parlamentben 
általában anyanyelvükön felszólaló ellenzéki 
magyar képviselők kezdettől fogva a magyar 
kisebbség önrendelkezési jogának megadásá-
ért valamint a  nemzetközi egyezményekben 
és a  csehszlovák alkotmányban is garantált 
nemzetiségi jogok betartásáért szálltak síkra. 

Részlet a Csehszlovák Köztársa-
ság 1920. február 29-én elfoga-
dott 122. sz. nyelvtörvényéből.

„A nemzeti kisebbségekre nézve 
a következő határozatok érvénye-
sek: A  köztársaság oly bíróságai, 
hatóságai és szervei, amelyeknek 
hatásköre oly bírósági járásokra 
terjed ki, amelyben a  legutolsó 
népszámlálás szerint 20 ugyan-
olyan, de nem csehszlovák nyel-
vű állampolgár lakik, kötelesek 
mindazokban az ügyekben, ame-
lyek elintézése azon az alapon 
tartozik hozzájuk, hogy illetékes-
ségük e járásra kiterjed, e kisebb-
ség nyelvéhez tartozó személyek-
től ily nyelvű beadványokat elfo-
gadni és e beadványok elintézését 
nemcsak csehszlovák nyelven, de 
a beadványok nyelvén is kiadni.”

A csehszlovákiai magyarok tör-
ténetének válogatott dokumen-
tumai a két világháború közöt-
ti időszakból (1918–1939). 
Fórum Társadalomtudományi 
Szemle 2004. 1. sz. 173.

Mária Terézia pozsonyi szobrá-
nak lerombolása

„Fadrusz János ezen remek alko-
tását, mely mint egy halott fehér 
márványvirág pompázott a gyö-
nyörű háromnyelvű városban, nem 
a háború vagy a forradalom heve 
pusztította el. Azt a mi jó bará-
taink, a csehszlovákok, az új Euró-
pa dédelgetett kedvencei két esz-
tendővel a forradalom után rom-
bolták össze! A legionáriusok és 
civilek két teljes napon keresztül 
döntögették a szobrot a rendőrség 
csöndes segédlete mellett, mely 
egyedül a ledöntött szobor lefény-
képezését akadályozta meg.”

Popély Gyula: Adalékok a „cseh-
szlovák demokrácia” arculatá-
hoz az impériumváltás után. 
http://home.nextra.sk/madszu/
szemle3.htm

A Csehszlovák Köztársaság nagy címere
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1920. március 23. A  pozsonyi 
Vigadóban tartotta első országos 
kongresszusát az Országos Ke-
resztényszocialista Párt.
1920. április 18. Első ízben tar-
tottak parlamenti választásokat 
Csehszlovákiában.
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A komáromi bencés gimnázium jótékonysági kon-
certjének műsora, 1920

A Magyar Nemzeti Párt Komárom megyei szerve-
zetének alakuló ülése, 1920

Tudja-e?

 � A  történelmi Magyarország szétesé-
séig a  mai Szlovákia sok jelentős városá-
ban több nemzet élt békében egymás mel-
lett. Pozsony, Kassa, Eperjes, a  szepességi 
városok és a  bányavárosok is többnyelvű 
élettérnek számítottak, ahol a  különböző 
nemzethez tartozók kölcsönösen ismer-
ték, és ha kellett, használták egymás nyel-
vét. Pozsony évszázadokon keresztül német 
többségű városnak számított, ahol még 
1890-ben is a  németek alkották a  város 
lakosságának 60%-át. A második legnagyobb 
népcsoport a  magyar volt (1890-ben 20%), 
míg a legkisebb számú a szlovákság (1890-
ban 17%). S noha a századfordulón Pozsony 
is az elmagyarosodás útjára lépett, az első 
világháború idején még mindig a német volt 
a város lakosságának legnagyobb etnikuma. 
A  sokszor három nyelvet (magyar, német, 
szlovák) is tudó és beszédébe ehhez még 
jiddis (a zsidó lakosság nyelve) elemeket 
is keverő pozsonyi őslakosságot pressburge-
reknek nevezték. Miután Pozsony Csehszlo-
vákiához került, a város etnikai összetétele 
gyors változásnak indult. A városba jelentős 
számú szlovák illetve cseh lakosság költö-
zött, a  korábban magát magyarnak valló, 
de a szlovákot is beszélő lakosság egy része 
pedig – az ezzel járó előnyök reményében 
– szlovák nemzetiségűnek vallotta magát. 
Ez eredményezte azt, hogy az 1930-as nép-
számlálás idején Pozsony lakosságának 

csak kevesebb, mint 20%-a vallotta magát 
magyarnak, s  a három nyelvű (szlovák–
német–magyar) utcatáblákat, hivatali fel-
iratokat, stb. kétnyelvűre (szlovák-német) 
cserélték. (A törvények 20%-ban szabták 
meg azt a határt, amely fölött a kisebbségi 
lakosság használhatta a  hivatalos életben 
anyanyelvét). A második világháború végéig 
azonban Pozsony így is megőrizte több-
nyelvű és multikulturális jellegét, ahol az 
utcán, a  kávéházakban és a  sportpályákon 
is teljesen természetes volt a  három nyelv 
egymás melletti használata.

 � A  két világháború közötti Csehszlová-
kia hivatalos ideológiája nem ismerte el 
külön nemzetnek a cseheket és a  szlováko-
kat, hanem az egységes csehszlovák nemzet 
elvét vallott. Ennek következtében az állam 
hivatalos nyelve a  valójában nem is létező 
csehszlovák nyelv volt. Csehek és szlovákok 
viszonya végig megoldatlan probléma volt, 
hiszen a szlovákok jelentős része elutasította 
a  csehszlovakizmus ideológiáját, és  autonó-
miát követelt Szlovákia számára. A cseh-szlo-
vák viszonynál is fontosabb volt a  prágai 
kormányzat számára a szudétanémet kérdés 
megoldása, hiszen a mintegy 3,2 millió német 
a csehek után az ország második legnagyobb 
etnikumát alkotta. A  németek többsége 
a cseh határrégiókban élt, de jelentős számú 
német élt ekkoriban Szlovákiában is: főleg 
Pozsonyban, a  bányavárosok térségében és 
a Szepességben.


