2. fejezet
A KISNEMZETI SZÉTTAGOLTSÁGHOZ VEZETŐ ÚT 1914-1920
1. Az Osztrák-Magyar Monarchia és a hadicélok alakulása
1.1. Az antanthatalmak hadicéljai
1815-ban a Bécsi Kongresszus idején “Köztes-Európában” az Orosz Cárságon, a
Habsburg Birodalmon, a Török Birodalmon és a Porosz Királyságon kívül egyetlen egy
független állam sem létezett. 1914-ben – majdnem száz év múlva – már 6 független
kisállamot láthatunk a birodalmak mellett. 1914-ben azonban, az első világháború
kitörésekor, egyik hadviselő fél sem gondolta, hogy a majdani békekötéskor a három
soknemzetiségű birodalom – a Török Birodalom, az Orosz Cárság és az Osztrák-Magyar
Monarchia – már nem fog létezni és helyükön 13 “nemzeti állam” születik meg. A térség
régióinak fejlődését alapvetően meghatározta, hogy míg 1914 előtt nagy birodalmak, nagy
gazdasági keretei között fejlődhettek, 1920 után egy olyan Köztes-Európában találták
magukat, melynek legfőbb jellemzője a kisnemzeti széttagoltság volt. Jelen fejezetben
bemutatjuk az ehhez a kisnemzeti széttagoltsághoz vezető utakat.
Az Osztrák-Magyar Monarchiával kapcsolatban – a területi kérdéseket illetően – az
antantot alkotó hármas, az angol, a francia és az orosz fél több különféle tervet, elképzelést –
az egyszerűség kedvéért ezeket a következőkben forgatókönyvnek nevezzük – fogalmazott
meg. Véleményünk szerint ezeket három csoportba sorolhatjuk, úgymint: 1. A megcsonkítás
forgatókönyvei 2. Az átszervezés forgatókönyve 3. A feldarabolás forgatókönyvei
Ismerkedjünk meg ezeknek a forgatókönyveknek a genezisével és további sorsával:
1.1.1. A Monarchia megcsonkításának forgatókönyvei
A három antant hatalom közül egyedül csak Oroszországnak voltak közös határai a
Monarchiával, ezért az orosz kormányzat a háború kitörése után azonnal igyekezett
meghatározni és szövetségesei tudomására hozni hadicéljait. Az orosz diplomácia ilyen
irányú aktivitását jól demonstrálja, hogy már 1914 októberében létrejött egy orosz-román
megállapodás, melyben Oroszország garantálta Románia igényeit az Osztrák-Magyar
Monarchia “románlakta” – ez alatt Erdély értették G.L. – területeire.1 Ezzel párhuzamosan
Szazonov – az orosz külügyminiszter – tájékoztatta angol és francia partnereit a hivatalos
orosz hadicélokról. Eszerint Oroszország a Monarchia területéből Kelet-Galíciát kérte a maga,
Boszniát és Dalmáciát Szerbia részére, a románoknak ígért Erdélyre csak indirekt utalás
történt.2
Az angol külügyi vezetés Osztrák-Magyar Monarchiával szembeni magatartását két
ellentétes tényező határozta meg. Egyrészt a világháború első évei alatt nagyon erős volt az
1848-49-ben született ún. Palmerston-axióma. Az 1848-49-es forradalmak idején Palmerston
véleménye az volt, hogy “…az Osztrák Birodalom olyasvalami, amit érdemes megmenteni:
fenntartása egész Európa alapvető érdeke, de egyik országnak sem annyira mint Angliáé.”3
Azaz az angol külpolitika tradicionálisan Monarchia-barát volt. Ebből következően az angol
külügyi vezetés még 1917-18 környékén is komolyan tevékenykedett egy, a Monarchiával
kötendő különbékén.
Másrészt viszont volt egy olyan nézet, hogy a háború sikeres megvívásához minél
több és minél eltökéltebb szövetségesre van szükség. Ebből következően az angol külügyi
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vezetés hajlandó volt az orosz, olasz, román és szerb területi igényeket elfogadni és
garantálni, azaz a Monarchia területéből jelentős darabokat számukra odaígérni.
Ezen két ellentétes tényező egyszerre érvényesült a világháború alatti angol
külpolitikában. Ennek következtében az erős hullámzást mutatott, az angol politikusok
egyszer a Monarchia ellenfeleinek ígértek oda jelentős területeket, másszor komoly
erőfeszítéseket tettek a Monarchiával való megegyezésre, sőt felajánlották annak területi
növelését.
A háború kezdetekor Franciaország egyetlen célja valójában Elzász-Lotharingia
visszaszerzése volt, illetve ezzel szoros összefüggésben Németország lehető legnagyobb
mértékű meggyengítése. A Monarchiával kapcsolatos hadicéljait hosszú időn keresztül
koalíciós partnerei – elsősorban az oroszok – kívánságai, illetve a háború menete határozta
meg.4 A francia külpolitika irányítói a Monarchia területét olyan jutalomnak tekintették,
melynek felkínálása az oroszokat harcra, a semlegeseket pedig az antant oldalán való
hadbelépésre serkenti. Jól mutatja ezt, hogy Franciaország támogatta Oroszországnak a
Monarchia területeire – Galícia – irányuló követeléseit.5
A “hármas antant” országainak fentebb röviden bemutatott Monarchiával kapcsolatos
álláspontjaiból az alábbi közös politika bontakozott ki:
•

•

Az 1915. április 26-i londoni titkos egyezményben a hármas antant Olaszországnak
ígérte – amennyiben az háborúba lép az antant oldalán – a Monarchia területéből DélTirolt, Trieszt körzetét, Goroziát, Isztriát szigeteivel és Észak-Dalmáciát Zárával. 6
Az 1916. augusztus 17-i bukaresti titkos egyezményben a hármas antant Romániának
ígérte – szintén a hadba lépésért cserébe – Bukovinát, Erdélyt, a Bánátot és a Tisza bal
partján lévő teljes magyar területet.7

A két titkos szerződés mind formailag, mind tartalmilag a hagyományos diplomáciai
eljárások keretébe illett. Gyakorlatilag nem jelentettek egyebet, mint katonai szövetséges
szerzését egy ellenséges hatalom megcsonkítása fejében (Az ígéretekről lásd a 11. számú
térképet). Ilyen típusú forgatókönyvek tucatjai valósultak meg a történelem folyamán. Mind a
londoni mind a bukaresti titkos szerződés jelentős területeket helyezett kilátásba Olaszország
és Románia számára, de nem irányozta elő a Monarchia feldarabolását. E szerződések értékét
a frontokon elszenvedett román és olasz vereségek, illetve a román különbéke nagymértékben
csökkentették. Ráadásul az antanthatalmak nem szándékoztak teljes mértékben beváltani a
titkos szerződésekben rögzített ígéreteiket. Jól mutatja ezt, hogy Románia tudtán kívül
született egy titkos francia-orosz megállapodás, melyben a két fél megállapodott, hogy a
háború végén felülvizsgálják a Romániának tett területi ígéreteket.8
Az angol vezetésnek is hasonló fenntartásai voltak saját ígéreteivel szemben. Sir Eric
Drummond – Balfour angol külügyminiszter titkára – 1917. február 12.-i, ún. első
memorandumában úgy vélekedett, hogy a háborús vereséget szenvedett Románia “beérné a
következőkkel: határmódosítás a Bánát vidékén, garanciák az erdélyi és a magyarországi
románokkal való igazságos bánásmódra, esetleges helyi autonómia Erdély számára… Ha még
ez se volna elegendő talán rá lehetne venni … Ausztriát (értsd Osztrák-Magyar Monarchia
G.L.) egy népszavazásra Erdély hovatartozásának eldöntésére.”9
Úgy véljük, ha a háború végén “csupán” a londoni és a bukaresti szerződés valósult volna
meg “valamilyen formában”, az Osztrák-Magyar Monarchia megmaradt volna, bár árnyéka
lett volna korábbi hatalmának.

42

11. TÉRKÉP Titkos egyezmények 1915-1916

Forrás: Köztes-Európa 1763-1993. Szerk. Pándi Lajos. Osiris Századvég.
Budapest. 1995. 267. Oldal

12. TÉRKÉP Amerikai elképzelések – Seymour 1918 – a Monarchia átszervezéséről

Forrás: Köztes-Európa 1763-1993. Szerk. Pándi Lajos. Osiris Századvég.
Budapest. 1995. 280 oldal
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1.1.2. A Monarchia átszervezésének forgatókönyvei
A hármas antant tagjai a Monarchia területi megcsonkítását tartalmazó
forgatókönyveik mellett újabb forgatókönyveket is készítettek. Ezen elképzelések közös
jellemzője a Monarchia belső berendezkedésének “átszervezése” volt. Ezen “átszervezési”
forgatókönyvek közül a legelső az oroszoké volt, amikor 1914 őszén Szazonov – orosz
külügyminiszter – tájékoztatta angol és francia partnereit a hivatalos orosz területi célokról, és
azt is leszögezte, hogy a Monarchia megmaradt területét osztrák-magyar-cseh trialisztikus
berendezkedésű állammá kell átalakítani.10 Ezt az orosz forgatókönyvet úgy kell
elképzelnünk, hogy miután Oroszország és Románia megkapta az általa igényelt területeket, a
megmaradt Monarchiát a szlávok – pontosabban a csehek – érdekében át kell szervezni. Azaz
a dualizmust fel kell váltani egy trializmussal. Az orosz elképzelés további fontos eleme volt,
hogy a horvátok és a szlovákok Magyarországon belül, míg a szlovének Ausztrián belül
kaptak volna területi autonómiát. Mindezek mögött érezhető az az orosz szándék, hogy a
megkisebbített és átalakított Monarchiában a cseheken és a szlávokon keresztül jussanak
jelentős befolyáshoz.
Az angol külügyi vezetés más körülményeket mérlegelve jutott el a Monarchia
föderalizálásának tervéhez. Egyrészt féltek Közép-Európa “balkanizálódásától”, másrészt a
háborút oly módon akarták hamarabb befejezni, hogy különbékét kötnek a Monarchiával. A
Monarchia föderalizálásának a kormányzó Liberális Párt “liberális imperialistának” nevezett
szárnya – olyan fontos politikusok mint Curzon, Smuts, Milner, Noel Buxton – elkötelezett
híve volt.11 Buxton megpróbálta Monarchia-barát nézeteinek megnyerni Lloyd George
miniszterelnököt is. Kifejtette neki, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia szláv és latin népei
között nem általános a függetlenség követelése, hogy a kis államok csoportja nem jelent igazi
akadályt a német terjeszkedés előtt. Ezért a Monarchiát föderatív alapon újjá kell szervezni, s
ily módon biztosítani lehet a keretei között élő népek jogait, miközben megőrzik a térség
stabilitását.12 Elképzeléseik a már általunk korábban említett 1917. február 12.-i Drummondféle ún. első memorandumban öltöttek testet. Eszerint a dualizmus rendszerét egy négyes
államszövetség váltaná fel, amelyben Csehország (de nem Csehszlovákia!) és Jugoszlávia,
Ausztriával és Magyarországgal egyenlő jogokat élvezne a Monarchia keretei között.13 Itt
jegyezzük meg, hogy a memorandumban szereplő Jugoszlávia elnevezés azt jelentette, hogy a
délszláv állam a Monarchia keretei között születik meg, oly módon, hogy Szerbia is a
Monarchia részévé vált volna.
1917. decemberében egy újabb fontosságú titkos brit-osztrák tárgyalás – a SmutsMensdorf tárgyalás – előtt ismét Drummond kapott megbízást a háttéranyagok elkészítésére.
December 12-én kelt tanulmányában megismételte februári tanulmányának főbb
mondanivalóját, így ír: “ … az újjászervezett és liberalizált Osztrák Birodalom … erős és
hatékony gát lehet a német túlsúly ellen Közép-Európában… Károlyi gróf a közelmúltban
egy svájci beszélgetése során felvázolta egy öt szuverén államból álló Osztrák Birodalom
tervezetét: maga Ausztria, Osztrák- és Orosz-Lengyelország, Magyarország, Csehország, egy
jugoszláv állam, beleértve Szerbiát. Ezek az államok föderációt alkotnának a Habsburgdinasztia alatt.”14 Lloyd George – angol miniszterelnök – támogatta ezen elképzeléseket, sőt
Arday szerint Lloyd George számára az Osztrák-Magyar Monarchiával kötendő különbéke
több volt, mint kedves eszme, vagy a győzelemhez vezető egyik lehetséges út, ez uralta egész
külpolitikai irányvonalát 1918 márciusáig.15
A francia politikusok gondolatvilágában – hasonlóan angol kollégáikhoz – 1917-ben
messzemenő elgondolások születtek a Monarchia missziójáról, részben az ellensúly nélkül
maradt Németország ellenében, részben az új “keleti veszedelem”, a bolsevizmus
feltartóztatójaként. Az Osztrák-Magyar Monarchia egységének megőrzése, mint újra felismert
francia érdek, azon az elképzelésen alapult, mely szerint a Monarchia részét képezheti a
franciák Németország erejét fékezni szándékozó háború utáni politikájának.16 Ezen elképzelés
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jegyében a francia diplomácia nem csupán a Monarchia csorbítatlanságát ajánlotta fel IV.
Károlynak, hanem még területi növekedést is kilátásba helyezett. Az osztrák-francia titkos
tárgyalások során a francia fél kilátásba helyezte Szilézia, illetve Bajorország Monarchiához
történő csatolását.17 Válaszában IV. Károly jelezte, hogy jobban szeretne egy Szerbiát,
Bosznia-Hercegovinát, Montenegrót és Albániát magába foglaló autonóm, de nem független
Jugoszláv Királyságot létrehozni oly módon, hogy a szerb Karagyorgyevics dinasztiát egy
Habsburg főherceg váltaná fel.18
A fentiekből logikusan következik, hogy mind angol-osztrák, mind francia-osztrák
viszonylatban 1917-18-ban meg-megújuló különbéke próbálkozásokat regisztrálhatunk, ezek
az alábbiak voltak:19
•

•
•

1917 márciusa és májusa között IV. Károly (a Monarchia új uralkodója), Sixtus
Bourbon – Párma hercege, a belga hadsereg tisztje, továbbá Károly sógora –
közreműködésével titkos tárgyalásokat folytatott Franciaországgal. Károly császár és
külügyminisztere Czernin, megegyezéses békét akartak elérni Franciaországgal és
Angliával, Oroszország és Szerbia rovására.20
Abel Armand gróf (a francia Second Bureu ügynöke) és Nikolaus Reverta gróf (IV.
Károly megbízottja) tárgyalásai 1917 augusztusában és 1918 februárjában.21
A Smuts tábornok (Lloyd George megbízottja) és Mensdorf (IV. Károly megbízottja,
a Monarchia korábbi londoni követe) tárgyalásai 1918 decemberében.22

Itt kell szólnunk a hármas antanthoz csatlakozó és ezzel a háborút eldöntő
nagyhatalom az USA elképzeléseiről. Wilson – az Amerikai Egyesült Államok elnöke –,
1917 szeptemberében hívott életre egy kutatócsoportot a béketárgyalások előkészítésére, a
“The Inquiry”-t.23 Az Inquary-ben 150 tudós dolgozott, akik elkészítettek 2000 jelentést,
dokumentumot és legalább 1500 térképet rajzoltak meg. Az osztrák-magyar részleg vezetője
Charles Seymour 32 éves egyetemi docens lett, aki korábban a Monarchia nemzetiségi
problémáival foglalkozott. Seymour eredetileg a Monarchia föderatív átalakításának volt a
szószólója, még 1918 áprilisában is a Monarchia föderatív átalakítására dolgozott ki terveket.
Tervezetében a Monarchiát hat föderális állammá kívánta átszervezni.24 Ez a föderáció a
következő államokból állt volna: Ausztria, Magyarország, Jugoszlávia, Erdély, Csehország és
Lengyelország-Ukrajna. (Lásd 12. számú térképet.)
A hat egységen belül természetesen éltek volna kisebbségek is, de ezek számára
biztosították volna a kisebbségi jogokat. A szlovákok és a ruszinok Magyarországhoz, a
szlovének Jugoszláviához tartoztak volna. Bár Seymour arra az álláspontra helyezkedett, hogy
amennyiben igénylik, a szlovákokat a csehekhez, a ruszinokat pedig Lengyel-Ukrajnához is
oda lehet csatolni. Megállapíthatjuk, az “átszervezéses” forgatókönyvek – leszámítva az orosz
változatot – megvalósulása esetében a Monarchia területileg megnagyobbodva, befolyásában
megerősödve, a kontinentális hatalmi egyensúly egyik fontos elemeként kerülhetett volna ki a
háborúból, ha hallgat a csábításra, és hajlandó lett volna különbékét kötni. Az antant által
kínált alku egyértelmű volt, Károly szakadjon el Németországtól, kössön különbékét és ennek
fejében a Monarchia nemcsak nem szenved területi veszteséget – azaz az antant eláll a román,
olasz és egyéb nemzetek által benyújtott igények kielégítésétől –, hanem még további területi
nyereségeket is elkönyvelhet.
Ezek a föderalista forgatókönyvek azonban nem valósultak meg. Ennek fő oka
véleményünk szerint az, hogy nem sikerült leválasztani a Monarchiát Németországról, nem
sikerült vele különbékét kötni, és ezért az antant vezetői más megoldások felé orientálódtak.
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1.1.3. A Monarchia feldarabolásának forgatókönyvei
Az előző két alfejezetből úgy tűnik, hogy a Monarchia feldarabolásával – mint
lehetőséggel – sem az angol, sem a francia fél nem számolt a háború kitörésekor. Valójában
mind a francia, mind az angol külpolitikai gondolkodásban, amikor a hadicélokról – és
különösen a Monarchia további sorsáról – gondolkodtak már 1914-ben alapvetően két
irányzat létezett: Egyrészt van egy markáns Monarchia-barát vonal – különösen Angliában –,
amely a Monarchia fenntartásának szükségessége mellett érvelt. (Zárójelben jegyezzük meg,
hogy a “Monarchia-barát” szót ebben az összefüggésben szűken értelmezzük, azaz azt értjük
alatta, hogy nem kívánja felszámolni a Monarchiát, de ugyanekkor területi megcsonkításától
magától értetődőnek tartja). E vonal hívei dolgozzák ki a hagyományos “csonkításos
forgatókönyveket”, illetve az “átszervezéses forgatókönyveket.”
Másrészt létezik egy szintén nagyon markáns Monarchia-ellenes vonal, amely
mindenféleképpen a Monarchia feldarabolása mellett érvelt.
A világháború egész ideje alatt ez a két vonal – mind Franciaországban, mind
Angliában – rendkívül éles küzdelmet vívott. Angliában az ún. “Új-Európa kör” képviselte a
Monarchia-ellenes irányvonalat. A csoport két meghatározó tagja két újságíró, Robert SetonWatson25 és Henry Wickham Steed.26 Mindketten a 20. század első éveiben érkeztek meg
Bécsbe, mint újságírók, és mint a Monarchia esküdt ellenségei hagyták azt el a világháború
előestéjén. 1914-ben mindketten fontos pozíciókat töltöttek be hazájukban. Steed a
legnagyobb példányszámú és tekintélyű angol lap, a Times külpolitikai rovatvezetője, míg
Seton-Watson a Külügyminisztérium tanácsadója volt. Álláspontjuk szerint a háború
megpecsételte a Monarchia sorsát, a békés reformok – átalakulás trializmussá vagy
pentarchiává – már nem segítenek. A Monarchiát szét kell zúzni, és helyén nemzeti államokat
kell létrehozni. Közép-Európa átrendezése jogos, igazságos és egyezik az érintett népek
vágyaival. Ezt a gondolatkört számos újságcikkben fejtették ki az általuk létrehozott “ÚjEurópa” című folyóiratban, a Times-ban és egyéb angol újságokban, illetve legalább egy
tucat könyvben.27 Az angol Külügyminisztérium tisztségviselőinek egy jelentős része –
Alexander Wigram Leeper főtanácsadó, Lewis Namier a Hírszerzési Osztály vezetője, Sir
Eyre Crowe a Nyugati Osztály vezetője, Lord Robert Cecil és Sir Arthur Nicholson
mindketten a külügyminiszter-helyettesei – elfogadta a “Új-Európa kör” gondolatmenetet és
ennek megfelelően próbálta meg befolyásolni a külügyminisztert és a miniszterelnököt.28
Gondoljunk bele Balfour külügyminiszter és Lloyd George helyzetébe, egyik oldalról a
Monarchia-barát irányzat bombázza az “átszervezéses forgatókönyvekkel”, míg a másik
oldalról a Monarchia-ellenes irányzat ugyanezt teszi a “feldarabolós forgatókönyvekkel”.
Franciaországban szintén létezett egy erős Monarchia-ellenes irányzat. Ennek
központi alakja Ernest Denis a Sorbonne szlavisztika professzora – aki ifjabb éveiben sokat
tartózkodott Csehországban – már a háború előtt ír műveiben is (Fin de l’independence
Bohéme, 1890, ill. La Bohéme depnis la montaque blanche 1903) a csehek hivatását abban a
helyzetben jelölte meg, melyet a cseh nép, mint pángermán hullám legfőbb akadályaként
foglal el Kelet-Európa kapujában. 1906-ban Association Franco-Slava néven egyesületet
alapított, melynek a lapja a Revue Slava volt. Ennek a világháború alatti szerepét Rácz
Kálmán így értékeli: “Jelentős része volt abban, hogy a francia közvélemény megtelt német
gyűlölettel, s ennek igazolását a szláv probléma rendezetlenségében kereste.” 29 A háború
alatt könyvet ír “La questine d’Autriche Les Slovaques” címmel, melyben így foglalt állást:
“Csupán egy megoldás marad hátra, a duális monarchia helyén független államok egész sorát
megalkotni, elsősorban a szerb-horvát királyságot és a csehszlovák államot, mely a folyó (a
Dunára gondol - G. L.) balpartjáig terjedne.”30 A francia Monarchiaellenes irányzat –
hasonlóan angol eszmetársaihoz – szintén megpróbálta a francia Külügyminisztériumot
megnyerni saját álláspontjának. Ez sikerrel járt, a francia Külügyminisztériumban rövidesen a
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Monarchia-ellenes irányzat vált uralkodóvá. Jól mutatja ezt a külügyminisztérium két
szimbolikus, de nagyon fontos döntése:
•

•

1917. szeptember 20-án a francia kormány elismerte a Párizsban működő Lengyel
Nemzeti Tanácsot, melynek elnöke az a Roman Dmowski volt, aki “Közép Európa
problémái” című könyvformában megjelent politikai programjában az OsztrákMagyar Monarchia szétbontását szorgalmazta.
1917. december 16–án engedélyezték a Benes-féle csehszlovák emigrációnak, hogy
hozzáfogjon a franciaországi csehszlovák hadsereg felállításához.

Fejtő Ferenc szerint a Monarchia-ellenes irányzat felülkerekedésében jelentős részt
vállaltak a francia szabadkőművesek, akik az élcsapat szerepét játszották abban, hogy
világháború ideológiai háborúvá változzon abból a célból, hogy Európát köztársasággá
alakítsák át. Olyan köztársasági Európává, mely Népszövetségbe tömörül, miután levágták a
klerikalizmus és a militarista monarchizmus hidrájának fejét. Úgy vélték, ha szétdarabolják a
Vatikán és a monarchizmus támpillérét, az Osztrák-Magyar Monarchiát, hozzájárulnak egy
olyan szent misszió teljesítéshez, amelyet a Gondviselés bízott a forradalom népére, a
franciákra, és előkészítik a ragyogó jövőt.31 Fejtő rámutat arra is, hogy a szabadkőművesek
infrastruktúrájukat és befolyásukat a csehszlovák, a jugoszláv és a többi emigrációs
bizottságok propagandájának rendelkezésére bocsátották és a világháború egész ideje alatt
segítettek a Masaryk-Benes-féle és a többi Monarchia-ellenes emigrációt. Jól példázza ezt,
hogy a Szövetséges és Semleges Országok Szabadkőműves Kongresszusa, amely 1917.
június 28-30. között ült össze Párizsban, határozatai közé felvette az olasz, a csehszlovák és a
jugoszláv követelések teljes skáláját. Ezeket az Osztrák-Magyar Monarchia szétrombolását
célzó követeléseket elküldték a szövetséges és semleges kormányoknak. 32
Az angol és a francia politikai elit Monarchia-barát és Monarchia-ellenes irányzatának
küzdelméhez még hozzáadódtak az orosz külpolitikai törekvések és mindezek eredőjéből
alakult ki az antant közös politikai álláspontja. Így nem meglepő, hogy a “feldarabolási
irányvonal” hol megjelenik, hol eltűnik az antant politikájában. A “feldarabolási irányvonal”
első antantszintű megjelenése az 1916. decemberi diplomáciai kezdeményezésekkel
kapcsolatos:
•

•

A központi hatalmak 1916. december 12-én – hat nappal azután, hogy a németek
elfoglalták Bukarestet – békejegyzéket intéztek az antanthoz. Ebben kifejtették, hogy
a központi hatalmak “bebizonyították legyőzhetetlen erejüket”, és “az egész helyzet
további sikerek reményeire jogosít”. Ennek ellenére “nem akarják szétzúzni vagy
megsemmisíteni ellenségeiket”, s ezért “a négy szövetséges hatalom a
béketárgyalások mielőbbi felvételére tesz javaslatot”. Konkrét békefeltételeket a
jegyzék nem tartalmazott, csak kilátásba helyezte, hogy “ezekre a tárgyalásokra
magukkal hoznánk”. 33
Wilson 1916. december 20.-án jegyzéket intézett a hadviselő felekhez, melyben
fölszólította őket, hogy közöljék háborús céljaikat. 34

Az antant hatalmak december második felében élénk tárgyalásokat folytattak arról, hogy
milyen választ adjanak e két jegyzékére. Először 1916. december 30-án a központi hatalmak
béketárgyalást javasló jegyzékére válaszoltak, az ajánlatot azonban mint háborús manővert
elutasították. Viszont nagyon fontos az a tény, hogy a válaszjegyzékében az antant
kijelentette, a “kis elnyomott nemzetek” szabadságáért folytatja a küzdelmet. Rendkívül
fontos, hogy a hármas antant közös dokumentuma miként értelmezi a “kis elnyomott
nemzetek” fogalmát. Hiszen például a Masaryk-Benes-féle csehszlovák emigráció is így
definiálta önmagát. Galántai Józseffel értünk egyet, aki szerint ebben a jegyzékben a kis
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elnyomott nemzetek érdekeinek védelme még szűkített jelentéssel bírt, azaz csupán Belgium
és Szerbia melletti kiállást jelenti.35 Magyarul az antant arra az álláspontra helyezkedett, hogy
jelen háború folyamán a függetlenségüktől megfosztott nemzetekért harcol, viszont azon
nemzetekért, amelyek a háború kitörésekor már függésben éltek, nem küzd.
Ehhez a szűkített állásponthoz képest az antant Wilsonhoz intézett 1917. január 12-i
válaszjegyzéke már jelentős elmozdulást tükröz, mivel a Monarchiával kapcsolatban kijelenti,
hogy az antant céljának tekinti “az olaszok, szlávok, románok és csehszlovákok
felszabadítását az idegen uralom alól.”36 Érdemes arra felhívni a figyelmet, hogy szlávokon
valójában a délszlávokat értették. Csakhogy a délszlávok területi vitában álltak az egyik
antant hatalommal, Olaszországgal, ezért Olaszország mindent megtett annak érdekében,
hogy a délszlávokat ne említse név szerint a jegyzék. Különösen fontosnak tartjuk, hogy az
1917. januári jegyzékben a csehszlovák szó szerepeltetését, hiszen a jegyzék nem
autonómiáról, nem Monarchián belüli átszervezésről, hanem leghatározottabban az elnyomott
népek felszabadításáról szólt, sőt az antant kimondta, hogy amíg ez nincs biztosítva, a béke
megkötése nem áll szándékában.
Ez a megfogalmazás az Osztrák-Magyar Monarchia túlélését tekintve nem sok jót
ígért. A francia és a brit politikusok úgy vélték, hogy a Monarchia felszámolható. A
Monarchiát Németország szövetségesének tekintették, arra még nem gondoltak, hogy a
jövőben esetleg ellene lehetne felhasználni. Sokkal reálisabb eshetőségnek látszott az orosz
szövetséges befolyásának kiterjedése és egyidejű korlátozásának igénye a francia befolyás
megnövelése, egy erős délszláv állam létesítése stb. útján. Semmi akadálya nem látszott
annak, hogy a Monarchia eltűnése által támadó űrt az orosz és francia szövetségesek töltsék
be. Úgy véljük, mindez egyértelműen azt jelent, hogy a “feldarabolási forgatókönyvek” hívei
álláspontjukat érvényre tudták juttatni a hármas antant által elfogadott dokumentumban.
Ez a szituáció azonban alig néhány hónap alatt megváltozott, 1917 februárjában
Oroszországban megdöntötték a cárizmust, a Monarchia külön-békejavaslattal állt elő, a
Kerenszkij-féle offenzíva összeomlása (1917. július), a bolsevik hatalomátvétel (1917.
novembere), a román front összeomlása (1917. decembere) mind egy irányba mutattak. Az
Osztrák-Magyar Monarchia átmenetileg felértékelődött a brit és francia politikusok
gondolatvilágában mint lehetséges német-ellenes tényező.
Ez a Monarchia-barát és a Monarchia-ellenes politikai körök belső küzdelmének
kiújulását és ennek során a Monarchia-barát irányzatok ideiglenes felülkerekedését hozta
magával.37 1918. január 5-én Lloyd George – angol miniszterelnök – kijelentette, “… azért se
harcolunk, hogy szétzúzzuk Ausztria-Magyarországot…Az új európai rendezést a józan észre
és az igazságosságra kell alapozni, mely a stabilitást ígéretét adja….s a Monarchia
nemzetiségeinek meg kell kapniuk… az igazi demokratikus elveken nyugvó valódi
önkormányzatot.”38
Három nappal később Wilson meghirdeti 14 pontos programját, a 10. pontban a
Monarchia népeinek autonómiát ígért (de nem függetlenséget), míg a 13. pontban
előirányozta Szerbia helyreállítását és tengeri kijárattal való ellátását (de nem volt szó
valamennyi délszláv egyesítéséről).39 S ezzel nagyobb reményeket keltett a leendő vesztesek,
mint a leendő győztesek körében. Azaz ismét a Monarchia-barát vonal kerekedett felül, s a
kilátások távolról sem voltak oly sötétek a Monarchia szempontjából.
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1.2. A kisnemzetek hadicéljai
A hármas antant tagjai és az USA mellett a háborúban részt vevő ún. kisnemzetek is
megfogalmazták hadicéljaikat. Témánk szempontjából a délszlávok és az ún. csehszlovák
emigráció elképzelései a fontosak, ezért jelen alfejezetben ezeket tekintjük át.
A délszláv nacionalizmus hasonlóan a háború kitörése előtti időszakhoz, több központú volt:
A Monarchia területén maradt azon délszláv politikusok, akik tagjai voltak a
Birodalmi Tanácsnak, létrehozták az ún. Jugoszláv Klubot, mely még az 1917. május
30-i deklarációjában is a trializmus – a Monarchián belül megszervezett délszláv állam
lett volna a harmadik elem – létrehozását nyilvánította legfőbb céljának.1
• A horvát szábor, mint politikai központ, szintén trialista igényeket fogalmazott meg.
Bécs és Budapest azonban mind a Jugoszláv Klub, mind a szábor igényeit mereven
elutasította.2
• A Monarchiából emigrált két dalmáciai politikus, Ante Trumbics és Franjo Supilo
Londonban létrehozott egy ún. Horvát Bizottságot, mely a Monarchiától független
délszláv állam megteremtéséért küzdött. 1915. április 30.-án Jugoszláv Bizottságra
változtatták nevüket. A név megváltoztatása szimbolikus volt, az emigráns horvát
politikusok ezzel kívánták jelezni, hogy az összes délszláv népet akarják egyesíteni
egy föderatív jugoszláv állam keretei között.3
• A háború kitörése után a szerb politikai elit is megfogalmazta hadicéljait. 1914.
december 7-én a szerb parlament Nis-ben elfogadott nyilatkozatában kimondta, hogy
Szerbia háborús célja valamennyi délszláv felszabadítása. Ennek megfelelően igényt
tartottak a szlovén területekre, Isztriára, Horvátországra, Dalmáciára, BoszniaHercegovinára, Dél-Magyarország egy jelentős részére (elsősorban Bácskára és a
Bánátra, de elképzelésük szerint Pécs, Baja és Szabadka is odacsatolandó), azaz egy
olyan délszláv államot akartak létrehozni, melyben valamennyi szerb, horvát, szlovén
benne foglaltatik.4 Nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy ezt az egyesítést a szerb
kormány nem föderációs formában képzelte el, hanem szerb hegemóniával, azaz a
szerb kormány programja nem egy föderatív Jugoszlávia, hanem egy kimondottan
nagyszerb program volt.
•

A háború első két évében az antant a Jugoszláv Bizottságot nem tekintette
partnerének, területi céljai iránt nem mutatott megértést. A szerb kormány területi igényeit is
csak részben volt hajlandó elismerni, míg például Bosznia-Hercegovinát minden további
nélkül hajlandóak voltak odaígérni, addig a Monarchia katolikus délszlávjait – horvátok és
szlovének – nem akarták Szerbiához csatolni. Jól mutatja az antant magatartását, hogy az
1915. április 26-i londoni egyezményben délszláv területeket ígértek oda Olaszországnak.
Ráadásul 1916-ban a hadiesemények következtében a szerb kormány emigrációba kényszerült
– Korfu szigetén rendezkedtek be –, ez jelentős mértékben csökkentette a szerbek politikai
súlyát az antant szemében. Mindezek következtében egy lassú közeledést indítottak be szerb
kormány és a Jugoszláv Bizottság között. (Itt jegyezzük meg, hogy a Monarchián belül élő
délszláv politikusok is tapogatóztak az emigráció felé).
A tárgyalások során a Jugoszláv Bizottság elnöke, Trumbics, a konföderáció mellett –
három egyenjogú nemzet föderációja –, míg a szerb miniszterelnök, Pasic, a centralizáció –
mindent Belgrád irányít – mellett kardoskodott, végül is abban egyeztek meg, hogy az
államjogi berendezkedés kérdését elnapolják. Így született meg 1917. július 17-én az ún.
Korfu-i deklaráció.5 Ez kimondta, hogy a szlovének, a szerbek és a horvátok egy olyan
független nemzeti államot hoznak létre, amelyben érvényesül az önrendelkezés elve, a
katolikus, a pravoszláv és az iszlám vallás, továbbá a szerbek, a horvátok és a szlovének
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egyenjogúsága, s amelynek államformája királyság lesz, élén a szerb Karagyorgyevics
dinasztiával.
A háború elhúzódása, illetve az elmenekült szerb hadsereg újbóli felfegyverzése és
csatasorba állítása – a görögországi front megnyitása 1917. júniusában – ismét felértékelte a
szerb kormány szerepét, ezért az antant egyre nagyobb megértést mutatott a délszláv területi
igények iránt. Bár meg kell jegyeznünk, hogy az olasz és a délszláv területi igények ütközése
komoly problémát okozott az antanton belül. Ezt jól mutatja, hogy míg a csehszlovákok és a
lengyelek esetében az antant a háború befejezése előtt elismerte azok különféle igényeit,
ugyanez – az erős olasz tiltakozás miatt – a délszlávok esetében elmaradt. Az olasz-délszláv
konfliktust leszámítva minden körülmény adva volt ahhoz, hogy 1918-ban létrejöjjön egy
nagy délszláv állam.
A Monarchiából emigrált nemzetiségi politikusok közül az ún. csehszlovák emigráció,
azaz a Masaryk-Benes-féle emigráció dolgozta ki a legrészletesebb programot.6 Masaryk
1915. október 19-én a King’s College-ban tartott “Kis nemzetek problémája a jelenlegi
európai válságban” című előadásában egy teljes kisállami programot vázolt fel.7 Előadásának
bevezető részében kijelenti: “Mi szlávok nagyon élesen megkülönböztetjük az államot és a
népet.”8 Ennek a kijelentésének megfelelően előadása bevezető részében az állam és a nemzet
viszonyát vizsgálja Európában. 1915-ben 25 állam létezik, miközben 62 nép él, azaz
Európában kétszer annyi nép van, mint nemzet. Ráadásul a 28 államból mindössze 7 állam
olyan, amelyet egyetlen nemzet alkot, ezek valójában kis államok (úgymint Andorra, Dánia,
San-Marino, Liechtenstein, Monaco, Hollandia, Portugália). A közepes és nagy államokat
több nemzet alkotja, ezekben az uralkodó nemzet többségben van. – mondta Masaryk. Majd
így folytatta: “Mégis van egy példánk, ahol a kisebbség akar uralkodni, a németek
Ausztriában és mellettük a magyarok Magyarországon.”9 Felhívja a figyelmet arra, hogy
Európa két része élesen különbözik egymástól “…Amíg Nyugaton 18 állam van, addig
Keleten csak 8 és közülük kettő részben a Nyugathoz, részben a Kelethez tartozik”.10
Kijelenti, hogy a Konstantinápolytól, Szalonikin, illetve Trieszten át Gdanskig és Pétervárig
terjedő zóna a kis nemzetek zónája, melyet jelenleg Németország, a Monarchia, Törökország
és a cári Oroszország ural. Ráadásul a szerbek és a horvátok négy államban és hét
közigazgatási egységben élnek, míg a lengyelek három államban, a csehek és szlovákok két
államban. Ebből következően ebben a zónában a nemzeti és a nyelvi kérdés a fő politikai
mozgatóerő. A kis nemzetek állandóan küzdenek és harcolnak szabadságukért és
függetlenségükért. Itt tört ki a mostani háború, itt van a tűzfészek, ahonnan egész Európára
átterjedt a nyugtalanság és békétlenség. Ezt az övet politikailag újjá kell szervezni.
Gondolatmenete folytatásaképpen Masaryk Európa nemzeteit létszámuk alapján négy
csoportba sorolta, eszerint:
Első csoport
Második csoport
Harmadik csoport
Negyedik csoport

86-45 milliós kategória, oroszok, németek, angolok
40-20 milliós kategória, franciák, olaszok spanyolok
20 millió alattiak, lengyelek, románok, szerb-horvátok, csehek,
svédek, portugálok
Nemzeti töredékek vagy szilánkok

A fizikai nagyság és erő nem lehet alapja a jognak – mondja – “… 70 kétségtelenül
több mint 10, de van azért a 70-nek joga, hogy a 10-nek elvegye a kenyerét. Van joguk rá,
hogy erőszakot alkalmazzanak?”– teszi fel a kérdést.11 Majd hosszasan – történelmi példákkal
alátámasztva – fejtegette azon tételét, mely szerint a kis nemzeteknek joguk és lehetőségük
van az önálló kulturális és állami fejlődésre.12
Gondolatsora zárásaképpen kijelenti, hogy “Ahogy nincs emberfölötti ember, úgy
nincsenek a nagy nemzeteknek felsőbbségi jogaik. Egy nagy nemzetnek sincsen joga, hogy
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kisebb szomszédjait imperialisztikus étvágyának és mértéktelen hatalomvágyának
játékszeréül használja”.13
Előadása záró részében fogalmazza meg az ún. kis állami programját. Ennek
gondolatmenete az alábbi: Anglia azért lépett be a háborúba, hogy megvédelmezze a kicsiny
Belgiumot és Szerbiát. Valójában a pángermán Németország célja a Berlin-Bagdad tengely
kiépítése, és ehhez eszközként használja fel a Monarchiát. A lengyelek, a szerbek, a horvátok,
a csehek a németek természetes ellenségei. “Felszabadítani és megszilárdítani ezeket a kis
nemzeteket az egyedüli helyes csapás Poroszország ellen. Szabad Lengyelország, Csehország
és Szerb-Horvátország lennének az ún. ütköző államok, melyek szervezete megkönnyítené és
biztosítaná egy magyar államnak, Nagy-Romániának, Bulgáriának, Görögországnak és más
kis nemzeteknek a keletkezését. Ha ennek a szörnyű háborúnak van valami értelme, úgy csak
a kis nemzetek felszabadításában találhatjuk meg”.14
Véleményünk szerint ez az előadás azért volt fontos mérföldkő, mert programot kínált
az antantnak, a háború pozitív céljaként a kis nemzetek felszabadítását, a nemzeti államok
létrehozását jelölte meg. S mindeközben Masaryk a cseh kérdést hozzákapcsolta a
Baltikumtól az Égei-tengerig terjedő ún. “Köztes-Európa” újjászervezésének kérdéséhez. A
szabad lengyel, szerb-horvát és persze a cseh állam létrehozását fontos eszköznek tartotta a
németek keleti terjeszkedésének megállítására.
A Masaryk-Benes-féle emigráció a csehszlovák állam létrehozásához a nyugati antant
hatalmak támogatását kívánta megnyerni. E támogatás elnyerése érdekében a háború alatt (és
persze a békekonferencián) egy igazán széles alapokon nyugvó érvrendszer használt.15
Masaryk előadásával kijelölte, körülhatárolta azt a gondolatkört, melyet a csehszlovák
emigráció a következő években használt az antant meggyőzésére. Néhány hónappal később –
1916 tavaszán – Benes, Denis segítségével a Sorbonne-on tartott egy eladás-sorozatot a szláv
kérdésről és az Osztrák-Magyar Monarchiáról. Ezt az alkalmat használta fel arra, hogy a
masaryki gondolatkört részletesebben kidolgozza, kiegészítse és alkalmassá tegye a
propaganda és a diplomáciai munkában való felhasználásra. Az előadásai szövegét Benes
összegyűjtötte és füzet formájában 1916 őszén kiadta “Détruisez L’ Autriche-Hongrie. La
Martyre des Tcehegoslovaques a travers histoire” címmel francia nyelven. 16 Benes, Masaryk
King’s College-beli előadását kettő új vonással egészítette ki:
•

•

A cseh történelem áttekintésével bizonyítani, hogy a németek, Habsburgok és a magyarok
mindig is egy antidemokratikus abszolutizmust képviseltek.
Gyakorlatilag ezzel Benes azt a Masaryk-féle világháború-értelmezést akarja
alátámasztani, mely szerint: a világháborúban két tábor áll egymással szemben, a
demokratikus elvekért küzdő antant és az abszolutista központi hatalmak, amelyeknek a
politikájáról, a modern társadalom összetételéről és kultúrájáról teljesen ellentétes
filozófiai koncepciói vannak.
Bizonyítani, hogy a csehszlovák nemzet háború előtti történelmi fejlődésével, egész
pszichológiájával és bölcseleti koncepciójával, szellemi és társadalmi struktúrájával
Nyugat-Európa táborába tartozik.

Valójában erről szól a kilenc fejezetből álló “Détruisez …” első hét fejezete.17
Témánk szempontjából azonban sokkal fontosabb az utolsó két fejezet,18 a 8. fejezet, mely “A
múlt szenvedései és a jövő reményei” címet viseli, illetve a 9. fejezet, mely a “Felhívás az
antanthatalmakhoz” címet viseli. Ezekben Benes kimondja egész eddigi érvelésének
végkövetkeztetését, mely így hangzik: “Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot”.
Benes az alábbi megoldást vázolta fel: Mivel Ausztria-Magyarország segíti elő
Németország támadó előretörését és pángermán céljait, hogy legyőzhessék Németországot,
egyetlen lehetőség van. Ausztria-Magyarországot fel kell darabolni, és helyette új, önálló
államokat kell kialakítani Csehországból, Morvaországból, Sziléziából és Szlovákiából létre
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kell hozni Csehszlovákiát. Ez a csehszlovák állam Oroszországgal közösen barikádot alkot
Németországgal szemben. Keleten Erdélyt neki kell adni Romániának. Délen Szerbiából és a
többi szerb, horvát, szlovén területekből létre kell hozni Jugoszláviát. Jugoszláviát és
Csehszlovákiát egy Magyarország és Ausztria között húzódó folyosóval kell összekötni.
Benes a francia politika szemszögéből indokolja meg, hogy az általa vázolt közép-európai
rendezés miért jó. Ha Ausztria-Magyarország szétesik, nem lehet többé Németország
támasza. Németország csak saját erőire lesz lecsökkentve, és így egyedül “képtelen lesz
bármire”. Ugyanakkor a magyarok elválasztva Ausztriától szintén nem lesznek képesek arra,
hogy korábbi politikájukat felújítsák. További előnyöket is ecsetel Benes a franciák számára,
mikor így ír: “A szlovákoknak érdekük lesz, hogy a Balti-tengertől az Adriai-tengerig
támogassák egymást, mert a németek fenyegetik őket. Franciaország és Olaszország, akiket
szintén fenyegetnek a germánok, szükségszerûen természetes szövetségesek lesznek.”19
A Detruisez-t a csehszlovák állam létrehozásának egyik legfontosabb elvi és
gyakorlati kiindulási alapjának tekintjük. Terjedelmi okok miatt itt nem tárgyalhatjuk
részletesen az emigráció másik vezéralakjának, Masaryknak “Az új Európa” című könyvét.
Ez gyakorlatilag véleményünk szerint a “Detruisez” ikertestvérének tekinthető, melyben a
csehszlovák emigráció végső célját – a csehszlovák állam létrehozását – egy átfogó európai
koncepció keretébe ágyazta oly módon, hogy az teljes mértékben összhangban legyen az
antanthatalmak érdekeivel és háborús célkitűzéseivel.20 Masaryk az antantnak könyvében az
alábbi választási lehetőségét kínálja fel: “Európa és Amerika választhat egy elfajzott dinasztia
és kilenc népének szabadsága között”.21
1.3. A Monarchia vége, avagy a hadicélok összefonódása
Galántai hívja fel a figyelmet arra, hogy bár Anglia, Franciaország és Oroszország
felkarolta a Monarchiából emigrált nemzetiségi politikusokat, hogy segítségükkel gyengítsék
a Monarchia katonai és politikai ellenálló képességét, de a Monarchia felbontására irányuló
programjukat, illetve túlzó területi követeléseiket hosszú időn át elutasították.1 Ezt
ellensúlyozandó a kisnemzetek megpróbáltak összefogni, és ezáltal növelni saját politikai és
katonai súlyukat. 1918. április 8–án Rómában ült össze az “Elnyomott Népek
Kongresszusa”.2 Ezen részt vett az Osztrák-Magyar Monarchia összes fontos ellenfele, az
osztrákgyűlölő olasz politikusok közül Ruffini, Albertini és Della Torre szenátorok,
Amandola, Borghese, Mussolini újságírók, a 20 fős “jugoszláv” delegációt Trumbics és
Mesterovic vezette, a 8 fős lengyel delegációt Skirmut (a jövendő külügyminiszter), a
románokat Mironescu vezetésével 5 küldött képviselte, a 7 tagú csehszlovák küldöttség tagja
volt Benes, Stefanik, és Osusky. Szintén megjelentek Monarchia régi angol és francia
ellenfelei, így Seton-Watson, W. Steed Angliából, és Ernest Denis Franciaországból. A
kongresszus második napján négy bizottság alakult:
•

•

•
•

A propaganda bizottság (ez a bizottság a frontokon, elsősorban az olasz fronton, a
központi hatalmak ellen megszervezendő rendszeres propagandamunkával
foglalkozott).
Az osztrák-magyar nemzetiségek hadifoglyainak és internáltjainak bizottsága (ez a
bizottság azzal foglalkozott, hogyan lehetne a nemzetiségi hadifoglyokból hadsereget
szervezni).
A következő kongresszust előkészítő bizottság (ezen bizottság elhatározta, hogy a
következő kongresszust 1918 őszén Párizsban fogják tartani.
A határozatokat megszövegező bizottság (ez a bizottság szövegezte meg a másik
három bizottság határozatait).
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A bizottságok bizalmas körben tárgyaltak, közleményt nem adtak ki
tanácskozásaikról. A kongresszus ünnepélyes záróülését április 11-én tartotta. Ezen az ülésen
egyrészt elfogadtak egy ún. “Olasz–jugoszláv nyilatkozatot”, másrészt egy “Nyilatkozatot
Ausztria – Magyarország ügyében a nemzetek szabadságáért.”3 Ebben kimondták, hogy a
Monarchia elnyomott nemzetei nem akarnak továbbra is a birodalom keretei között élni,
hanem független államokat kívánnak alapítani. A két közös nyilatkozat után minden jelenlévő
nemzet képviselői külön–külön is nyilatkozatot tettek. A csehszlovákok nevében Benes
nyilatkozott, nyilatkozatát két pontban foglalhatjuk össze: 1. A küzdelem nemcsak Bécs ellen
folyik, hanem Budapest ellen is, mert a csehek számára nagyon fontos a szlovákokkal való
egyesülés. 2. A Habsburg Birodalom gyakorlatilag halott, hamarosan fel fog bomlani.4
Gyakorlatilag a kongresszus Mazzini szellemében – “Austriam esse delendam” (azaz
“Ausztriát el kell törölni”) az Osztrák-Magyar Monarchia feldarabolása mellett foglalt állást.
Azt kell mondanunk, hogy a kongresszus sikeres volt, hatalmas visszhangja volt, de az
ünnepélyes aktust nem követte szorosabb együttműködés a résztvevő nemzetek között. A
kongresszus után a rendezők és a résztvevők szüntelen nyomást gyakoroltak az antant
kormányaira, hogy a Monarchia feldarabolását azok iktassák be háborús céljaik közé. Az
antant kormányok és a Monarchiából emigrált nemzetiségi politikusok között csak annyiban
állt fent érdekközösség, amennyiben mindnyájan a Monarchia katonai vereségét kívánták. Az
emigráns politikusok támogatásával az antanthatalmak saját közvéleményük és a semlegesek
felé azt kívánták bizonyítani, hogy a háborút az elnyomott kis nemzetek érdekében folytatják.
A kis nemzetek hadicéljainak elismerésével kapcsolatos antant politikában 1918
tavaszán következik be döntő és végleges fordulat. Romsics Ignác világít rá, hogy ezt a
váltást több tényező együttes hatásának tulajdoníthatjuk, úgymint:5
•
•

•

Az 1918 áprilisában lezajló Czernin-Clemenceau affér, mely zátonyra futtatta a
francia-osztrák titkos különbéke-tárgyalásokat.
Az 1918 márciusában megkötött breszt-litovszki béke, amely egyértelműen
megmutatta, hogy az antant nem számíthat Oroszországra a háború további
folytatásához. Sőt azt eredményezte, hogy Németország hozzáfoghatott az ún. “neue
Ordnung” kialakításához a Baltikumtól a Dnyeperig terjedő területen.
A Monarchia 1918. május 15-én Spá-ban Németországgal megkötött egyezménye,
mely rendkívül szoros katonai, politikai és gazdasági együttműködést irányzott elő.

Mindezek eredőjeképpen az antant hatalmak külpolitikájában végleg a Monarchia-ellenes
erők kerekedtek felül. Ennek következtében az antanthatalmak sorra ismerték el a kis
nemzetek “emigráns kormányait” törvényes kormányként, és ezzel szoros összefüggésben
támogatásukról biztosították területi céljaikat. Ezen folyamatban a legfontosabb aktusok az
alábbiak voltak:
•
•
•

•
•
•

1918. június 3. Az antanthatalmak közös nyilatkozata, mely szerint a sajátjuknak
tekintik és támogatják a közép-európai nemzetek és nemzetiségek ügyét.6
1918. június 13. Az antant közös nyilatkozta Lengyelország függetlenségének
támogatásáról.7
1918. június 24. Az USA elismeri a délszlávok jogát az önálló állam megteremtésére.8
(Zárójelben jegyezzük meg, hogy a többi európai antant hatalom ezt nem tette meg.
Ennek magyarázta, hogy az olaszok a délszlávokkal fennálló területi vitájuk miatt
megakadályozták a délszláv igények antant általi elismerését.)
1918. június 29. A Masaryk-Benes féle emigráció – Csehszlovák Nemzeti Tanács –
elismerése Franciaország által.9
1918. augusztus 9. A Csehszlovák Nemzeti Tanács elismerése Anglia által.10
1918. szeptember 2. A Csehszlovák Nemzeti Tanács elismerése az USA által.11
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Ebből az eseménysorból kulcsfontosságú volt a Csehszlovák Nemzeti Tanács de facto
csehszlovák kormányként történő elismerése, ugyanis ez egyértelműen az Osztrák-Magyar
Monarchia felszámolását jelentette. Le kell szögeznünk azt, hogy vissza lehet állítani az
egységes Lengyelországot, ki lehet elégíteni a legtúlzóbb - és egymásnak is ellentmondó olasz, jugoszláv és román igényeket és még mindig megmarad egy erős német-magyar-cseh
központi mag, viszont Csehszlovákia létrehozása pont ezt a központi magot robbantja szét.
Teljes mértékben egyetértünk Arday Lajos álláspontjával, mely szerint a Monarchia halálos
ítéletét nem a londoni és a bukaresti titkos egyezmények, hanem az 1918 júniusa és
szeptembere között a Csehszlovák Nemzeti Tanácsnak adott elismerések mondták ki. 12
1918 nyarától az antant köreiben a vita már nem arról szólt, hogy megmarad-e a
Monarchia, avagy sem, hanem arról, hogy hol fognak a helyén létrejövő államok határai
húzódni. Az antanthatalmak szakértői hozzáfogtak a határok kijelöléséhez. 1918 őszén
összeomlott a Monarchia, a kis nemzetek sorra jelentették be elszakadásukat. Témánk
szempontjából a délszláv és a csehszlovák fejlemények a fontosak:13
•
•

•
•
•

•
•

Október 28-án Prágában kikiáltották a Csehszlovák Köztársaságot.
Két nappal később október 30-án Turócszentmártonban a szlovákok kimondták
Magyarországtól történő elszakadásukat és a csehszlovák államhoz való
csatlakozásukat.
Az első cseh katonai egységek már november 2-án behatoltak a Felvidékre.
Október 29-én Zágrábban a szábor kimondta a Zágrábi Nemzeti Tanács megalakulását
és Horvátország elszakadását a Monarchiától.
Szinte ezzel egy időben a szerb kormány megindította csapatait Magyarország déli
határai ellen. November 13-án Baját, egy nappal később Pécset foglalták el a szerb
csapatok.
November 9-én Genfben a szerb kormány a Zágrábi Nemzeti Tanács és a Jugoszláv
Klub tagjai tárgyalásokat folytattak az egyesülésről.
Mindezek eredményeképpen 1918. december 1-én kikiáltották a Szerb-HorvátSzlovén Királyság megalakulását.

A fenti eseménysorból látható, hogy a Monarchia és vele együtt a történelmi
Magyarország sorsa megpecsételődött, a győztes nacionalizmusok hozzáláttak az új határok
kialakításához.
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2. A versaillesi rendezés és Közép-Európa
2.1. A magyar-csehszlovák és a magyar-jugoszláv határ születése
A magyar-csehszlovák és a magyar-jugoszláv határ megszületése, létrehozása egy
igen bonyolult szerteágazó folyamat volt. Ennek teljes és részletes bemutatása szétfeszítené
disszertációnk kereteit, ezért csupán a főbb csomópontokat kívánjuk megragadni.1
Véleményünk szerint a határok megszületésének folyamatát egy hat lépcsős modellel lehet
megragadni:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

A háború alatt a csehszlovák emigráció és a délszláv emigrációk bejelentik
területi igényeiket.
A “fait accompli” időszak, azaz amikor az éppen megszülető csehszlovák és
délszláv állam fegyverrel foglalja el a kívánt területeket.
A háború alatt a nagyhatalmak előzetesen kialakítanak elképzeléseket a
határokról.
A csehszlovákok és a jugoszlávok a békekonferencia elé terjesztetik
igényeiket.
A határmegállapító bizottságok megvitatják a határok kérdését, majd az általuk
javasolt határokat a nagyhatalmak elfogadják.
Az ily módon létrehozott határokat a nagyhatalmak elfogadtatják
Magyarországgal.

Nézzük meg részletesen ezen hatlépcsős modellt:
Az I. lépcső: az igények bejelentése
A háború alatt a csehszlovák emigráció és a délszláv emigrációk bejelentik területi
igényeiket, ezt részletesen bemutattuk az előző fejezetben.
A II. lépcső: a “fait accompli” időszak
Az 1918 őszén megalakuló vagy újjászülető államok mindent megtettek annak
érdekében, hogy fegyverrel biztosítsák az általuk elképzelt határokat. Az előző fejezetben
láthattuk, hogy a szerbek november 13-án Baját, egy nappal később Pécset foglalták el, illetve
hogy november folyamán a cseh csapatok is kísérletet tettek a Felvidék elfoglalására. A kis
nemzetek – jelen kontextusban a csehek, a lengyelek, a románok és a délszlávok értendők ez
alatt – 1918 novemberétől 1919 januárjáig “fait accompli” politikát folytattak, azaz arra
törekedtek, hogy még a békekonferencia összeülése előtt megszerezzék a kívánt területeket,
azaz mind diplomáciailag, mind katonailag kész tények elé akarta állítani a békekonferenciát.
Ezen cseh, román és délszláv törekvéssel szemben Magyarország új vezetését, élén Károlyi
Mihállyal2 az az elgondolás vezette, hogy stabilizálja az ország kereteit, az így kialakított
“status quohoz” nagyhatalmi garanciát szerez, ezen az úton elkerüli az ország
“peremterületeinek” (Erdély, Felvidék, Délvidék) kishatalmi (román, cseh, szerb)
megszállását. Közben tárgyal és megegyezik az elszakadni akaró nemzetiségekkel. S így időt
nyerve konszolidált körülmények között készülhet fel a békekonferenciára, amely konferencia
magyar részvétellel meghozza végső döntését úgy, hogy Magyarország a legkisebb csonkítást
szenvedi el.3
1918. november 13-án Károlyi Mihály a belgrádi konvenció aláírásával lépéselőnyre
tett szert,4 sőt november végén a Hodza-Jászi tárgyalásokon5 felmerült egy esetleges szlovákmagyar kiegyezés lehetősége is.
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13. TÉRKÉP A Hodza-Bartha vonal és a belgrádi konvenció vonala

Forrás: Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris.
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1918. december 6-án Hodza – a szlovákok képviseletében – megállapodott Bartha
magyar külügyminiszterrel egy demarkációs vonalról. Az ún. Bartha-Hodza vonal Nyugaton
a Duna felső folyásától északra húzódott, majd az Ipolytól és Kassától is északra Homonnán
át a Duklai-hágóig kanyargott. Azaz Pozsony, Érsekújvár, Léva, Ipolyság, Losonc,
Rimaszombat, Rozsnyó, Kassa az egész Csallóköz és Kárpátalja Magyarországhoz tartozott
volna (lásd a 14. számú térképet) Megállapíthatjuk, hogy a Barta-Hodza vonal elég nagy
pontossággal követte a szlovák-magyar nyelvhatárt. A Hodza-Bartha egyezményt azonban
sem a Párizsban tartózkodó Benes, sem a prágai csehszlovák politikusok nem fogadták el, sőt
dezavuálták 1918. december 19-én francia diplomácia segítséggel az antant egy számukra
jóval kedvezőbb vonalat jelölt ki.6 A leírás szerint a vonal a Dunát, illetve az Ipoly folyót
követte, s Losonc alatt Rimaszombaton át, Kassa alatt vezetett az Ung folyóig és ezt követte a
volt határig. (lásd 14. számú térképet). Azaz jóval délebbre húzódott mint a Barta-Hodza
vonal. Az ezzel a vonallal leválasztott területen az 1910-es magyar statisztikai felvétel szerint
a lakosság 58%-a, az 1919-es csehszlovák népszámlálás szerint pedig a lakosság 63%-a volt
szlovák anyanyelvű. A magyar anyanyelvűek száma ugyanekkor 29, illetve 27, a németeké 7,
illetve 5, s a ruszinoké 4-4%-ot tett ki.
A magyar kormány tudomásul vette a Vix által átnyújtott jegyzéket, s megkezdte a
csapatok kivonását a Felvidékről. Ezzel egyidejűleg a csehszlovák katonai alakulatok
megkezdték Szlovákia megszállását. A magyar kormány a nemsokára összeülő
békekonferencia előnyösebb döntésében bízva nem élt a fegyveres ellenállás
megszervezésének lehetőségével. Néhány helyi politikus népfelkelés megszervezésével
kísérletezett.7 A Szmrecsányi György és Steiner Gyula által szervezett csallóközi ellenállás
gyorsan összeomlott. Szintén ez lett a sorsa az 1918. december 11-én Kassán kikiáltott Keleti
Tót Köztársaságnak is. A magyar kormány burkolt támogatását élvező kezdeményezés
vezetői – Dvortsák Győző, Liptay Lajos – a cseh és a szlovák csapatok közeledtének hírére
elmenekültek.
Kassát 1918. december 30-án akadály nélkül szállták meg a csehszlovák csapatok,
amelyek december folyamán a kijelölt felvidéki területek kétharmadát foglalták el. A
csehszlovák csapatok 1919 január 1-én vonultak be Pozsonyba, mely új hivatalos nevén
Bratislavaként, Szlovákia fővárosa lett. A csehszlovák csapatok 1919. január 20-ig befejezték
a Felvidék katonai megszállását. Ezzel párhuzamosan Kárpátalját is megszállták.
A délszlávok területi törekvései jóval egyszerűbb módon oldódtak meg. Mivel a
Padovában november 3-án a Monarchia nevében aláírt fegyverszünet mindössze az olasz
fronton állapított meg demarkációs vonalat, a balkáni fronton a magyar kormány
tárgyalásokat kezdett a fegyverszüneti feltételekről és a demarkációs vonalról.8 Ezeknek a
tárgyalásoknak az eredményeképpen november 13-án a magyar kormány és Henrys tábornok
– a francia balkáni hadsereg főparancsnoka –, továbbá Misic nagyvajda – a szerb hadsereg
főparancsnoka – aláírták az ún. belgrádi katonai konvenciót. Ez igen kedvezőtlen volt a
magyar félre nézve, ugyanis úgy rendelkezett, hogy a magyar kormány köteles kiüríteni a
Szamos felső folyásától keletre, valamint a Maros vonalától délre eső erdélyi és bánsági
területeket, továbbá a Szeged-Baja-Pécs-Varasd vonaltól délre eső területeket, de oly módon,
hogy Baja és Pécs szerb megszállás alá kerüljön (lásd a 14. számú térképet).
November 15-ig a szerb csapatok elfoglalták a demarkációs vonal által kijelölt
területeket – így vonultak be Bajára és Pécsre –, és rögtön hozzáfogtak a hódítás
legalizálásához. Ennek során november 25-én Újvidéken összeült a délszláv lakosság
küldötteiből álló ún. bácska-bánság-baranyai “nagy népgyűlés”, mely kimondta a Bánság,
Bácska és Baranya csatlakozását Szerbiához.9
Azt mondhatjuk, hogy a megalakuló csehszlovák és délszláv állam 1918 novembere
és 1919 januárja között hozzáfogott területi igényeinek megvalósításához. S francia
segítséggel mind a csehszlovák, mind a szerb hadsereg ténylegesen birtokba tudta venni a
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követelt területeket. Így a januárban összeülő békekonferenciával már “csak” szentesíteniük
kellett a kialakult helyzetet. A kis nemzetek delegációi előtt az a feladat állt, hogy
megvédelmezzék amit már megszereztek.
A III. lépcső: a nagyhatalmak előzetes elképzelései a határról.
Ezen alfejezetben azt vizsgáljuk meg, hogy a határok meghúzásában döntő szerepet
játszó Négyek Tanácsát alkotó nagyhatalmak (Anglia, Amerikai Egyesült Államok,
Franciaország és Olaszország) a békekonferencia megnyitása előtt milyen előzetes álláspontot
alakított ki a csehszlovák-magyar és a jugoszláv-magyar határ vonatkozásában.
Angliában Lloyd George javaslatára 1917 tavaszán a Foreign Office-ban egy speciális
csoportot hoztak létre a béketárgyalásokon szükséges anyagok összegyűjtésére és a
kiküldendő tisztviselők felkészítésére. Az anyagok összegyűjtése azt jelentette, hogy a
megbízott tisztségviselők egy olyan kézikönyvtárat állítsanak össze, amelyből a brit delegáció
minden felmerülő kérdésre pontos és részletes választ kaphat.10 Végül is “Peace Handbooks”
nevet viselő kézikönyvtár 163 kötetes lett, az Osztrák Magyar Monarchiával foglalkozó
köteteket – szám szerint 7 kötet – mint a téma szakértői Seton-Watson és elvbarátai állították
össze. A 7 kötet – valójában ezek 20-80 oldalas kis füzetecskék – az alábbi címeket viselte:11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kötet:
kötet:
kötet:
kötet:
kötet:
kötet:
kötet:

Ausztria-Magyarország története és külpolitikája
Cseh és Morvaország
Szlovákia
Osztrák-Szilézia
Bukovina
Erdély és Bánát
Magyar Ruténia

Arday szerint az 1. kötet Ausztriára és a Monarchia külpolitikájára vonatkozó részei
egyértelműen Wickham Steed hatását tükrözik, míg a Magyarországra és a Szlovákiára
vonatkozó részek elsődleges forrása Seton-Watson 1908-ban Londonban megjelent “Racial
Problems in Hungary” című műve.12 A szlovák-magyar határ története szempontjából
kiemelten fontos a 3. kötet. E kötet ismeretlen szerzője kifejti, hogy “a történelem folyamán
soha nem volt szlovák állam”, majd ezek után definiálja a nem létező államot, az alábbi
módon: “A magyar megyéket, amelyekben kisebb vagy nagyobb számban szlovákok
találhatók, az utóbbi időben az egyszerűség kedvéért Szlovákiának nevezték.”13
Joggal merül fel a kérdés mit is jelent ez az “egyszerűség kedvéért” megfogalmazás
valójában? Azt, hogy a szakértő megközelítésében a történelmi Magyarország 17 vármegyéje
(Árva, Trencsén, Turóc, Liptó, Zólyom, Szepes, Sáros, Pozsony, Nyitra, Bars, Esztergom,
Hont, Nógrád, Gömör, Abaúj-Torna, Zemplén Ung) egy 57 ezer négyzetkilométeres 3,5
millió lakosú országgá Szlovákiává, s az utóbbi 10 megye déli határa mintegy államhatárrá
vált. A kötet egy másik helyén a szerző a szlovák-magyar nyelvhatárról így ír: “Pozsonytól
keletre, Váctól északra és Kassától délre húzódik”.14 A szerző a fenti alapon tárgyalja aztán a
földrajzi fejezetben Szlovákia hegyei között a Pilist, Mátrát és a Bükköt, folyóiként a Dunát,
Tiszát, továbbá szlovák városnak tekinti Esztergomot és Vácot, olvasatában Hegyalja Tokajjal
szintén szlovák terület. A könyv befejező oldalai a leendő országhatár kitűzéséhez adnak
konkrét szempontokat: A Duna bal partjának közigazgatási körzetei teljesen szlovákok, a
Tisza jobb partján lévők is nagyrészt azok. A két legfontosabb várost, Pozsonyt és Kassát ez
ideig németek, zsidók és magyarok uralták, s bizonyosra vehető, hogy e helyek
bármelyikének, különösen Pozsonynak elvesztése, amely az egyetlen dunai kikötő és a terület
délnyugati kapuja megbénítaná Szlovákia gazdasági életét.”15
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Megdöbbentő kérdések merülnek fel az emberben a fenti sorokat olvasva, például:
Hogyan veszítheti el egy még meg sem született ország (Szlovákia) nem is létező gazdasági
élete Pozsonyt?
A békekonferencia bizottsági tárgyalásainak ismeretében (ahol a vasútvonalak igen
fontos szerepet játszottak) különösen fontos a 3. kötet vasútvonalakkal foglalkozó része.
Ugyanis a szerző kifejti, hogy nagyon fontosak a Kassa-Miskolc, Zólyom-SalgótarjánHatvan, Zólyom-Losonc és a Zsolna-Galánta vasútvonalak, ezekről így vélekedik: “Bár az
említett útvonalak bizonyos részei nem esnek Szlovákia határain belül, világos, hogy azok
mindegyike életbevágóan fontos Szlovákia gazdasági jóléte szempontjából”.16
Az angol külügyminisztérium a háború ideje alatt a leendő délszláv állam északi
határára vonatkozóan nem készített határjavaslatot. A fentebb említett 7 kötetes “Peace
Handbooks” sorozatban is csupán a 6. kötetben esik röviden szó a Bánátról. A 6. kötetben
kifejtik a szerzők, hogy Bánátban a 28 ezer km2-en 845 ezer román, 474 ezer magyar, 427
ezer német és 290 ezer szerb él, és ennek következtében nyelvi-etnikai alapon egyik
nemzetiség sem tarthat igényt a területre.17 Itt kell rámutatunk arra, hogy a “Peace
Handbooks” sorozat óriási jelentőségű volt a határok kialakításakor. Hiszen azoknak, akik a
békekonferencián Anglia képviseletében Magyarország sorsáról döntöttek, nem volt
személyes tapasztalatuk az itteni viszonyokat illetően, így számukra ezek a kiadványok
szolgáltak kiindulási alapul a határjavaslatok elkészítésénél és a tárgyalásokon felmerülő
viták eldöntésénél. S az is világosan kiderül a Handbook-ok tartalmából, hogy a csehszlovák
emigráció angol támogatói, gondolunk itt Steedre és Seton-Watsonra jelentős mértékben
képesek voltak álláspontjukat a szakértői anyagnak szánt kézikönyvekben érvényesíteni.
A külügyminisztérium mellett a brit hadügyminisztérium is foglalkozott a leendő
szlovák-magyar határral. 1918. október 24-én elkészített javaslatukban a határ a Duna-VácMiskolc-Ungvár vonal mentén húzódik. Azaz Pozsony, Érsekújvár, Léva, Balassagyarmat,
Losonc és Kassa, továbbá Salgótarján, Sárospatak és Sátoraljaújhely Csehszlovákiához kerül
a javaslat értelmében.18 A brit hadügyminisztérium 1918. december 10-én kelt javaslatában a
jugoszláv-magyar határt a néprajzi határ mentén kívánta meghúzni.19 Magyarországnak
hagyta volna meg az északnyugati Bánát egy jelentős részét Nagykikindával, a Bácska északi
részét Szabadkával és Zentával. Viszont stratégiai okok miatt a baranyai háromszöget
Jugoszláviának kívánta adni.
Hasonlóan Angliához az Amerikai Egyesült Államok is már a háború alatt
előkészületeket tett a békekonferenciára.20 Az Inquary 1919. január 21-én javaslatot tett
Wilson elnöknek a csehszlovák-magyar, a jugoszláv-magyar – és persze a román-magyar –
határ vonatkozásában. Eszerint:21
•

•

Csehszlovák-magyar határ: Pozsony és Komárom a Csallóközzel Magyarországé
maradt, Komáromtól Kassáig a trianoniként ismert mai határt javasolták. Kassától
délre Ungvárig egy szélesebb sáv maradt volna magyar. Ungvár magyar határváros
maradt volna. Javaslatuk egy nagyon lényeges eleme volt, hogy a rutének nem
maradhatnak Magyarországnál, de ugyanekkor Ukrajnához se kerülhetnek, ezért
Csehszlovákiához kell csatolni őket. A Csehszlovákiának ítélt “Ruténia” délnyugati
határa Ungvártól az Avastól délre, Bikszádig húzodott volna, onnan végig a hegyek
lábánál.
Jugoszláv-magyar
határ:
Arad-Perjámos-Nagyszemtmiklós-Aranka-Ada-TiszaÓbecse-Cservenka-Bezdán-Duna-Dráva-Mura vonal.

Gelfand szerint az Inquary szakértői a csehszlovák-magyar határ esetében lényegében
etnikai meggondolások alapján tettek javaslatot, bár a határ konkrét vonalvezetését gazdasági
tényezők is befolyásolták.
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Ellentétben Angliával és az USÁ-val Franciaországban nem találunk “Peace
Handbook”-hoz vagy az “Inquiry”-hez hasonló előkészületeket. Így a franciáknak hosszú időn
keresztül nem volt előzetes elképzelése arról, hogy hol is kellene húzódnia Csehszlovákia déli
határainak. Csupán 1918. november 20-án készült el az első olyan dokumentum a francia
külügyminisztériumban, mely Csehszlovákia határaival foglalkozott. Ez nagyjából a
december 6-i Bartha-Hodza vonallal megegyező vonalat javasol leendő határnak.22
Bár Olaszország tagja volt a “Négy Nagynak”, eddigi olvasmányaink során nem
találkoztunk olyan információval, mely szerint lett volna tudatos olasz felkészülés a
békekonferenciára. L. Nagy Zsuzsa szerint Rómának nem volt egységes koncepciója a középeurópai kérdések rendezését illetően.23 Sőt Olaszország esetében a következetes külpolitikai
vonal érvényesítését személyi változások is terhelték, Orlando és Nitti miniszterelnökök
felfogása lényeges pontokon tért el egymástól.24
A IV. lépcső: a csehszlovákok és a jugoszlávok a békekonferencia elé terjesztik
igényeiket.
A békekonferencia ünnepélyes megnyitására 1919. január 18-án került sor. A
résztvevők azonban nem tisztázták, hogy a párizsi konferencia a győztesek előzetes, a
különböző álláspontok egyeztető konferenciája-e, amelyet egy kongresszus követ majd a
semlegesek és vesztesek bevonásával, vagy ez már maga a békekonferencia, amelynek
határozatai véglegesek és visszavonhatatlanok. A párizsi konferencia az előbbiként indult, s
menet közben alakult át az utóbbivá.25 Így a konferencián a legyőzött államok képviselői nem
vehettek részt, a vesztesek csak a döntések meghozatala után azok tudomásulvétele végett
jelenhettek meg. Ha a döntéshozatal mechanizmusát nézzük, akkor azt látjuk, hogy bár
eredetileg sokféle vitafórumot szerveztek, és úgy gondolták, hogy a plenáris ülés lesz majd a
döntések fóruma, az érdemi döntések a nagyhatalmak vezetőinek kezébe kerültek.26
A konferencia legfőbb szerve a Versailles-i Legfelső Haditanácsból kinőtt Tízek
Tanácsa, vagy másképpen a Legfelsőbb Tanács volt. Ez az öt nagyhatalom ún. első
delegátusaiból (az amerikai elnök, az angol, a francia, az olasz és a japán miniszterelnök),
illetve külügyminisztereiből állt. Ez a testület három hónapon keresztül töltötte be a
legfelsőbb szerv funkcióját, de mivel meglehetősen nehézkésen dolgozott, 1919 március
végén Wilson javaslatára létrehozták a Négyek Tanácsát. Ennek tagjai az alábbiak voltak:
Wilson (amerikai elnök), Lloyd George (angol miniszterelnök), Clemenceau (francia
miniszterelnök) és Orlando (olasz miniszterelnök).
A felmerülő sokrétű kérdések vizsgálatára és a javaslatok készítésére összesen 58
különböző bizottságot hoztak létre Balfour január 16-i javaslata alapján. A határkérdésekkel
több bizottság foglalkozott, ezeknek a bizottságoknak a felső szerve volt a IX-es számot
viselő “Területi kérdések bizottsága”. A területi kérdéseknél követett eljárási módot az a tény
határozta meg, hogy a konferencia nem a távollevő, vesztes, vagy ahogy a résztvevők
mondták a “bűnös felek”, hanem a jelenlevők ügyeiből indult ki. Nem Ausztria vagy
Magyarország stb. kérdéseivel foglalkozott, hanem a csehszlovák, a lengyel, a román és a
jugoszláv igényekre összpontosította figyelmét.
Magyarország területi kérdéseivel a szó szoros értelmében egyetlen egy bizottság se
foglalkozott. Foglalkozott azonban vele a csehszlovák és a román-jugoszláv bizottság,
Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia oldaláról.
A csehszlovák igényekkel kapcsolatban27 a csehszlovák delegáció 11 írásbeli
memorandumot nyújtott át a békekonferenciának.28Terjedelmi kereteink miatt itt csupán a II.
számú emlékirat tartalmát ismertetjük, ez a csehszlovák területi követelésekkel foglalkozik
hét fejezetben:29 Az 1. fejezetben30 azt mondja ki a memorandum, hogy Csehszlovákiát a
történelmi cseh tartományokból (Cseh- és Morvaország és Szilézia) és Szlovenszkóból kell
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létrehozni. Ide kell még csatolni a magyarországi ruténlakta területeket is. Emellett biztosítani
kell Csehszlovákia és Jugoszlávia közötti területi összeköttetést is egy korridor
létrehozásával.
A 2. fejezetben a történelmi cseh tartományok határaival kapcsolatos elképzeléseiket
fejtik ki.31
A 3. fejezet5 Szlovákiával foglalkozik. A memorandum hangoztatja e terület teljes
földrajzi egységét, és különösen kiemeli a déli határ fontosságát, amelyet a Duna, a Mátra és
a Bükk alkot, kelet felé pedig a tokaji borvidék határolja el a Bodrogig. Szlovenszkó két
részre oszlik, a keleti rész a Tisza, a nyugati rész a Duna felé fordul völgyeivel és folyóival. A
földrajzi bevezető után a népesség etnikai összetételével foglalkozik a memorandum.
Ismerteti, hogy az 1900-as népszámlálás adatai szerint 1 967 970 szlovák élt
Magyarországon. Majd rögtön megtámadja ezt az adatot, kijelenti, hogy óvatosan kell bánni a
magyar statisztikákkal, úgymond egy magyar miniszter a parlamentben beismerte, hogy
ezekre nem lehet támaszkodni. Ugyanis a magyar népszámlálások során felsőbb utasításra
sok százezer nem magyart magyarnak írnak be, hogy ily módon emeljék a magyarok számát.
Napirenden vannak a statisztika összeállítása körül a csalások és hamisítások. Ezek után
kifejti, hogy valójában 2 300 000 szlovák él Magyarországon és emellett lehet még arra is
számítani, hogy az a 7 00 000 szlovák, aki a magyarok üldözése elől Amerikába menekült,
Csehszlovákia megszületésének hírére hamarosan hazatér. A memorandum leszögezi, hogy
Szlovenszkó számára igénybe kell venni bizonyos magyarok által lakott területeket is.
Magában Szlovenszkóban a magyar lakosság szétszórva él, mert a mértéktelen magyarosító
rendszer tudatosan kolonizálta a területet. A magyar lakta területek igénybevételét különben
még az is indokolja, hogy még így is nagyszámú szlovák szórvány marad Magyarországon. A
Duna Csehszlovákia számára életszükséglet, ebben a kérdésben nem tehetnek engedményeket
a magyaroknak. A dunai határ az egyedüli lehetséges határ Magyarország és Csehszlovákia
között. Pozsonyra mindenféleképpen szüksége van a csehszlovák államnak, bár e város
lakóinak többsége német és laknak benne magyarok is, és a szlovákok a magyarokhoz és a
németekhez viszonyítva kisebbséget jelentenek. De Pozsony évszázadokon át szlovák város
volt és úgy tekintettek rá mint Szlovenszkó fővárosára. A dunai határnak folytatódnia kell a
Mátra, a Bükk és a Hegyalja felé, és bár itt nincs zárt és természetes határvonal, ezt a területet
is Csehszlovákiához kell csatolni. Bár itt most magyarok laknak, de egykor itt szlovákok
laktak, akiket a brutális magyar elnyomás kiírtott. Természetesen a bekebelezett magyarok (és
más nemzetiségek) széles körű nemzetiségi jogok fognak kapni.
A 4. fejezet a ruténokkal foglalkozik. Elöljáróban röviden ismerteti a ruténok számát
és földrajzi elhelyezkedését, majd felveti a terület további sorsának kérdését.32
A 5. fejezet33 az ún. csehszlovák-jugoszláv korridor kérdésével foglalkozik (Ehhez
kapcsolódóan lásd a 15. számú térképet). A konkrét javaslatot egy történelmi magyarázat
előzi meg. Eszerint: Közép-Európában a németek és a magyarok együtt akartak uralkodni a
többi nép felett. A pángermán terveket a magyarok mindig támogatták. Valójában a 13.
századig Csehország, Morvaország, Szilézia és Szlovenszkó a délszlávok közvetlen
szomszédjai voltak Pannónia révén, ahol Krajnával, Stájerországgal és Alsó-Ausztria
szlávjaival érintkeztek. A csehszlovák-jugoszláv szomszédságot a magyarok és a németek a
14 és 15 században széttörték, és így szétválasztották a két népet. Innentől kezdve a magyarnémet szövetség hosszú időn keresztül szétválasztotta az északi és a déli szlávokat. E
történelmi bevezető után áll elő a memorandum a javaslattal. Azt mondja: a magyar és a
német elem között élő szláv népesség még ma sem tűnt el teljesen, Nyugat-Magyarország
vegyes lakossága közül 25-30% szláv nemzetiségű. Azaz kézenfekvő a megoldás,
Csehszlovákiához kell csatolni Moson és Sopron megyét, míg Jugoszláviához kell csatolni
Vas és Zala megyéket. Az így létrejövő korridor elválasztja egymástól a németeket és
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magyarokat, megszűnik a pángermanizmus magyar támasza. A demokratizált magyarok
közeledni fognak a két szláv államhoz, és így a béke ügyének nagy szolgálatot tesznek.
14. TÉRKÉP Az ún. Csehszlovák-jugoszláv korridor

Forrás: Köztes-Európa 1763-1993. Szerk. Pándi Lajos. Osiris Századvég.
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Budapest. 1995. 372. old.
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A 6. fejezet a közlekedési utak nemzetközivé tételével foglalkozik.34 A 7. fejezet a
lausitzi szorbok ügyével foglalkozik.35
A 11 darab memorandum mellett Benes lehetőséget kapott arra, hogy a 1919. február
5-én a Legfelső Tanács előtt szóban is ismertesse a csehszlovák követeléseket.36 A
békekonferencia elé beterjesztett csehszlovák memorandumok mindegyikének, illetve Benes
beszédének azt volt a célja, hogy meggyőzze a győztes antanthatalmakat, milyen előnyökkel
is járna számukra egy erős csehszlovák állam létrehozása Közép-Európában. Ennek
érdekében egy igen széles alapokon nyugvó érvrendszert állítottak fel, melynek spektruma a
történetbölcseleti érvektől (a csehek küldetése a humanitás szolgálata, a szellemi és erkölcsi
értékek védelme a német és magyar barbársággal szemben), az egészen pragmatikus ún.
stratégiai érvekig (kell ez a szénmedence, kell ez a vasútvonal, mert e nélkül nem működik
államunk) terjedt.
A jugoszláv állam északi határainak kérdése látszólag egyszerű volt, hiszen a határ
egy jelentős része – a magyar-horvát határszakasz – több mint 900 éves volt, “csupán” a
Dunától keletre kellett volna megállapítani egy határvonalat. Ehhez képest Pasic – a jugoszláv
delegáció vezetője – két nappal a békekonferencia megnyitása előtt az alábbi jugoszláv
igényeket rögzítette memorandumában:37 Jugoszlávia északi határa a Fertő-tónál indult volna
– ahol Csehszlovákiával lett volna közös határa –, majd a határvonal a Rába, illetve a Zalafolyót követte volna a Balatonig, hogy onnan kissé délre lejtve Bajánál érje el a Dunát, majd
onnan a Maros-torkolatáig íveljen. Tehát Jugoszlávia részévé vált volna nem csak a Bácska és
a Bánát, hanem az egész Dél-Dunántúl a Mecsekkel, Péccsel és a szénbányákkal. Itt
jegyezzük meg, hogy a Trumbics vezette londoni Jugoszláv Bizottság hasonló követeléseket
fogalmazott meg, bár ők az ún. korridort nem vették fel igénylistájukra (lásd a 16. számú
térképet). A jugoszláv delegáció francia nyomásra mérsékelte a Pasic-féle memorandumban
megfogalmazott követeléseit, így az 1919. február 4-én hivatalosan benyújtott
memorandumában már az alábbi északi határvonal olvasható:38 Budiás-Zádorlak-MarosHorgos-Mélykút-Bácsmonostor-Dunaszederkény-Diósviszló-Darány-Babócsa-IharosberényMúrakeresztúr-Alsólendva-Szentgotthárd. Hasonlóan a csehszlovákokhoz az írásbeli
beterjesztés után a jugoszláv fél szóban is beterjeszthette területi igényeit, erre 1919. január
29-én került sor.39
Mind a jugoszlávok, mind a csehszlovákok esetében a békekonferencia a határok
megállapítását egy-egy bizottság feladatkörébe utalta.
Az V. lépcső: a határmegállapító bizottságok tevékenysége
Jugoszlávia északi határaival az ún. “Román-Jugoszláv Bizottság”, míg Csehszlovákia
határaival az ún. “Csehszlovák Bizottság” foglalkozott. Terjedelmi kereteink miatt nincs
lehetőségünk e bizottságok munkáját részletesen tárgyalnunk, ezért itt csupán néhány
csomópontot mutatunk be:40
•

•
•
•

A “Román-Jugoszláv Bizottság” első ízben 1919. február 8-án ülésezett, hosszas viták
után – különösen Bánát kérdésében, melyre mind a románok, mind a jugoszlávok
igényt tartottak – március 18-án tette meg javaslatát a román-magyar, illetve a
jugoszláv-magyar határra vonatkozóan.
A “Csehszlovák Bizottság” első ízben 1919. február 5-án ülésezett, és több ülés után
határjavaslatát március 12-én fogalmazta meg.
A Külügyminiszterek Tanácsa május 8-án mind a jugoszláv-magyar, mind a
csehszlovák-magyar határjavaslatot elfogadta.
A “Négyek Tanácsa” május 12-én pár perc alatt jóváhagyta a külügyminiszterek
döntését.
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Megállapíthatjuk, hogy Magyarország trianoni határai gyakorlatilag 1919 márciusában
megszülettek az illetékes bizottságokban és április-május folyamán megtörténtek a magasabb
szintű politikai jóváhagyások is. Természetesen mind a csehszlovákok, mind a jugoszlávok
megkísérelték a békekonferencia döntését megváltoztatni – lásd Benes törekvéseit
Salgótarján, illetve a jugoszlávok kísérleteit Pécs megszerzésére –, de ezek a kísérletek
sikertelenek maradtak. Romsics Ignác úgy értékeli a békekonferencia területi kérdésekben
megnyilvánuló magatartását, hogy a mértéktelen, azaz az etnikai határokon jóval túlmenő
csehszlovák, román és jugoszláv igényeket a nagyhatalmak elutasították.41 Ezt a Romsics-féle
álláspontot elfogadjuk, hiszen a salgótarjáni szénmedence és a miskolci iparvidék
Csehszlovákiához, Szeged, Orosháza és Debrecen környékének Romániához, Pécsnek
Jugoszláviához való csatolását, vagy a Pozsony-Zágráb korridort a nagyhatalmak valóban
elutasították. Le kell azonban szögeznünk, hogy a nagyhatalmak – a legnagyobb mértékben a
franciák és a legkisebb mértékben az amerikaiak – a határok meghúzásakor eltekintettek a
nemzetiségi elv tiszta alkalmazásától, és helyette mindenféle egyéb – stratégia, szövetségi,
gazdasági, közlekedési és így tovább – szempontot vettek figyelembe. Az etnikai elv és az
“egyéb elvek” ütközéséből szinte minden esetben az “egyéb elvek” kerültek ki győztesen. A
román, csehszlovák és a jugoszláv állam “életbevágó gazdasági szükségletei” vagy “stratégiai
érdekei” minden esetben legyőzték az etnikai elveket. A Csehszlovák Bizottság egyik ülésén
nyíltan ki is mondják, hogy azzal az etnikai elvből adódó megfontolással szemben, hogy
“lehető legkevesebb számú magyar kerüljön a csehszlovák államhoz” sokkal fontosabb, hogy
“olyan vonalat – értsd határvonalat G.L. – találjanak, mely biztosítani tudja az összes lehető
vasúti összeköttetést és a legjobb földrajzi határokat a csehszlovák államnak.”42
15. TÉRKÉP Trianon következtében megszülető magyar etnikai tömbök
a határok mentén

Forrás: Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris.
Budapest 2000. 144. oldal
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A fentiek miatt a “békecsinálók” számos esetben mélyen belevágtak a magyar etnikum
által lakott területekbe. A nemzetiségek által lakott területek mellett elszakításra ítéltek
döntően magyarlakta területeket is. S köztük számos olyat is, amelyek nemzetiségi szigetek
beékelése nélkül közvetlenül kapcsolódtak a történelmi Magyarország központi nyelvilegetnikailag magyar részeihez. Ilyen volt keleten Szatmárnémeti, Nagyvárad és Arad vidéke,
délen Szabadka környéke, északon pedig a Csallóköz és a Felvidék Kassa-Rimaszombat
vonaltól délre eső része.
A VI. lépcső: A határok elfogadtatása Magyarországgal.
A modell ezen lépcsőjével nem foglalkozunk, mivel VI. nem kapcsolódik szorosan
disszertációnkhoz. Itt csupán jelezzük, hogy Magyarország 1920. június 4-én írta alá a
trianoni békét.
Mivel disszertációnk kiemelten kezelt kérdése a közép-európai régiók fejlődése,
fejezetünkben röviden vizsgáljuk meg, hogy a fentebb felvázolt történések mit jelentettek a
régiók szempontjából. Mint azt az 1. fejezetben láthattuk, az Osztrák-Magyar Monarchia
keretei között a 19. század végén és a 20. század elején körvonalazódni kezdtek a regionális
fejlődés magterületei, elkülöníthetők bizonyos régiókezdemények, melyekből zavartalan
fejlődés esetén minden bizonnyal definitív régiók alakulhattak volna ki. Az Osztrák-Magyar
Monarchia formálódó régióit versailles-i rendezés erősen érintette. A dualista Monarchia
magyar felében formálódó régiókat oly módon, hogy csupán kettőt hagyott meg teljes
egészében a trianoni Magyarország keretei között (a Központi Körzetet, és Közép- és DélDunántúlt), míg a döntő többségüket, azaz hét régiót vagy kettévágta államhatárral (pl.
Alföld), vagy teljes egészében más országnak adta (Erdély, Horvátország, Felvidék).
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