
A szerzõ kitûnõen ír, szerkeszt, így könyve olvasmányos. Otthonosan mozog a 19. század
elsõ felének német, osztrák, magyar történetében, jól ismeri a korszak diplomáciatörténetét, a
nagyhatalmak érdekeinek változásait. Könyvének bevezetõjében egy rövid historiográfiai bemu-
tatást ad az általa vizsgált kérdésekrõl, ami segít az olvasónak, hogy elhelyezze ezt a munkáját a
nemzetközi irodalomban, s a könyvet elolvasva aztán meggyõzõdhet a munka úttörõ jellegérõl.
Csak biztatni lehet a szerzõt, hogy írja meg a hatvanas évek schleswigi – dán sztoriját, és akár egy
összefoglaló munkát is Dánia 19. századi történetérõl.

Majoros István

Popély Gyula

FELVIDÉK 1918–1928
Az elsõ évtized csehszlovák uralom alatt
Kárpátia Stúdió. Budapest, 2014, 486 o.

A Károli Gáspár Egyetem történész professzorának most megjelent tanulmánya, második
kötete annak a monográfia sorozatnak, amely a történelmi Magyarországtól 1918 után elszakított
északi területek magyar lakosságának történetét dolgozza fel, az idegen, csehszlovák állam terü-
letén. A sorozat elsõ kötete már 2010-ben megjelent (Popély Gyula: Felvidék 1914–1920. Magyar
Napló. Budapest, 2010, 438 o.). A szerzõ közlése szerint a készülõ harmadik kötet az 1928–1938
közötti, a negyedik kötet pedig az 1939–1945 közötti évek történéseit lesz hivatott elemezni és
ismertetni.

A címben szereplõ „Felvidék” fogalom gyakran képezi vita tárgyát, mivel többféle értelme-
zése lehetséges. Ebben a vonatkozásban nem is a földrajzi tartalma vitatott, hanem inkább magá-
hoz a fogalomhoz kötõdõ vélt, vagy valós történelmi tapasztalatok, amelyek az elmúlt évszázad
során kialakultak, és amelyek elsõsorban, a szlovák felfogás szerint, negatív töltéssel ruházták
fel. Jelen munka ismertetésekor, megelõzendõ a félreértéseket, hasznosnak tûnik, magyarázatot
fûzni magához a fogalomhoz. Maga a szerzõ a kötet elõszavában elég szûkszavúan intézi el a kér-
dést, azzal „… hogy e Szlovákiának nevezett terület ezer éven keresztül a magyar állam szerves
része, annak „felföldje”, „felvidéke” volt.” Ezen rövid megállapítás nyitva hagy egy egész sor vita-
tott kérdést és fölöslegesen teret adhat sehová nem vezetõ érzelmi vitáknak. Ezért
visszanyúltunk Popély Gyula egyes korábbi tanulmányaihoz, ahol tágabb teret szentel a
„Felvidék” fogalom geográfiai és történelmi meghatározásának.

Történészek elõtt jól ismert, hogy a 16. századtól kezdve a történelmi Magyarország északi
megyéit magába foglaló földrajzi térséget többféle fogalommal jelölték. Magának a Felvidék kife-
jezésnek is gyakran eltérõ az értelmezése, illetve az értelmezésétõl függõen más-más kiterjedésû
földrajzi tájegységet takarhat. Annál is inkább, mivel az ehhez kötõdõ fogalmak tartalmi változá-
sokon is keresztülmentek, sõt még napjainkban sem egységes az értelmezésük. Nem is beszélve a
„Felvidék” fogalomnak eltérõ társadalom-politikai megítélésérõl a mindenkori magyar-szlovák vi-
szonyt tekintve. De lássunk Popély Gyula egyik korábbi munkájából egy rövid részletet: „Az im-
périumváltás után „Felvidék” névvel illették a Csehszlovákiához csatolt volt észak-magyarországi
területek egészét, bár valójában ez az elnevezés nem fedte teljesen az egykori magyar Felvidék-
nek, mint tájegységnek, földrajzi fogalmát. A Felvidék államfordulat utáni, módosult fogalmához
az északi hegyvidéken kívül már a Csallóköz, a Mátyusföld, a Bodrogköz, a Felsõ-Tisza vidéke is
hozzátartozott, tehát a Csehszlovákiához került volt magyar területek összessége.” (Popély Gyu-
la: Népfogyatkozás. A csehszlovákiai magyarság a népszámlások tükrében 1918–1945. REGIO
Könyvek. Budapest,1991.) Az 1918–1920-as államfordulatot követõen tehát gyakorlatias szem-
pontból terjedt ki a „Felvidék” fogalom geográfiai tartalma az említett területekre is, amelyek a
magyar állam idején még kívül estek rajta. A fogalom azután a két háború közötti idõszakban a
revíziós törekvések következtében kapott a (cseh)szlovák politika szemében negatív besorolást.
Ez a szemlélet mára ugyan enyhült, de a fogalomnak a szlovák fülek számára még mindig kelle-
metlen hangzása van.

Szólni kell még Kárpátalja fogalmáról is, illetve az ezt jelölõ földrajzi térségrõl, mivel a
szerzõ részletesen foglalkozik e terület 1918–1928 közötti történéseivel, ebben az esetben is az ot-
tani kisebbségben élõ magyar lakosság viszonyait helyezzük elõtérbe. Errõl, az elõbb idézett köte-
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tében a szerzõ ezeket írta: „A volt északi magyar területek Slovensko (Szlovákia) és Podkar-
patská Rus (Kárpátaljai Oroszország) néven integrálódtak be az új államba. (...) „Podkarpatská
Rus”-t azonban csak elvétve mondták és írták magyar szövegkörnyezetben „Podkarpatszká
Rusz”-nak, „Kárpátaljai Oroszország”-nak pedig, szinte soha. A tartomány leginkább használatos
magyar neve egyszerûen csak Kárpátalja volt, de gyakran használták még a Ruténföld vagy
Ruszinszkó megnevezést is.” (Popély Gyula: u.o.)

Ennyi magyarázat után fogadjuk tehát el a „Felvidék” fogalom mára kialakult földraj-
zi-történelmi jelentését, amely minden politikai hátsó szándék nélkül, azt a földrajzi térséget jelö-
li, amely egykor a történelmi Magyarország szerves része volt, ma pedig a Szlovák Köztársaság
területét képezi. Meg kell azonban jegyezni, hogy a politikai-társadalmi közbeszédben, fõleg Szlo-
vákiában, a Felvidék fogalmát napjainkban már gyakran csak a dél-szlovákiai magyarok által
lakott területekre vonatkoztatják.

Bevezetõjében a szerzõ röviden így foglalja össze munkájának fõ célkitûzését: „átfogó képet
nyújtani a csehszlovák fennhatóság alá került magyar nemzetrész elsõ tíz esztendejérõl, az állam-
hatalmi önkény különféle formáiról és megnyilvánulásairól, a kisebbségi élet buktatóiról, a helyt-
állásokról és megalkuvásokról, a reményekrõl és reménytelenségekrõl, a várakozásokról és le-
mondásokról.” Ezen általánosnak mondható szavak mögött, azonban igen konkrét, valamennyi
állítást forrásokkal és szakirodalmi idézetekkel alátámasztott megfogalmazások húzódnak meg.
Sõt, elmondható, hogy a kötet fõszövegét több mint ötven százalékban olyan forrásidézetek teszik
ki, amelyek az egyes eseményeket vagy folyamatokat, konkrét tényekkel támasztják alá. Ennek
ellenére a kötet jól olvasható, mivel az adott témához szorosan kapcsolódó, kiválasztott idézetek,
és a szerzõ saját szövegei tökéletes összhangot alkotnak.

Popély Gyula munkájának fõ pillérét a csehszlovákiai magyar politikai élet eseményeinek
részletes elemzése alkotja, Csehszlovákia megalakulását követõ elsõ tíz évben, tehát 1928-ig,
amely a cseh és szlovák történetírásban is egy elfogadott periodizációs elválasztó mezsgye. Elsõ-
sorban a két legjelentõsebb magyar párt az Országos Keresztényszocialista Párt, valamint az Or-
szágos Magyar Kisgazda-, Földmûves- és Kisiparos Párt, amely 1925 októberétõl Magyar Nemzeti
Párttá alakult át, tevékenységét elemzi részletesen. Ezek mellett természetesen különös figye-
lemmel kíséri, a berendezkedõ új államban az egész, kisebbségbe szorult felvidéki magyar lakos-
ság helyzetét és elszenvedett sérelmeit. Foglalkozik a népesség számának alakulásával a meg-
szállt területeken, különös tekintettel a népszámlálások adataira. Egy-egy alfejezet erejéig a ki-
sebbségi kérdés nemzetközi vonatkozásait is elemzés alá veszi, kezdve a párizsi békeszerzõdés
kisebbségvédelmi koncepciójával, folytatva a Népszövetség kisebbségeket érintõ tevékenységével,
valamint az angol lord Rothermere 1927-ben elindított revíziós akciójával.

Egy nemzeti kisebbség létét és jogait alapvetõen meghatározó tények egyike, az adott ki-
sebbség létszámának alakulása. Ennek tudatában Popély Gyula munkájában több helyen is fog-
lalkozik a csehszlovákiai magyar lakosság lélekszámát befolyásoló eseményekkel és állami intéz-
kedésekkel, amelyeket találóan csak „nagy számháború”–nak nevez. „Szlovákiában már az elsõ
rendes csehszlovák népszámlálás elõtt másfél évvel sor került, — 1919. augusztus 20.-iki eszmei
idõponttal, — egy hevenyészve megszervezett és lebonyolított népösszeírásra, amely csakis a la-
kosság nemzetiségi megoszlását volt hivatott feltérképezni.” (169. o.) Ennek „nyíltan bevallott
szándéka” a szerzõ által idézett cseh statisztikus szerint az volt, „hogy a rövidesen összeülõ béke-
konferencián a csehszlovák delegációnak már úgymond kedvezõbb nemzetiségi statisztikai ada-
tok álljanak rendelkezésére az igényelt észak-magyarországi területek népességének etnikai
összetételérõl.” (u. o.) Az összeírás lebonyolítását, mint a szerzõ forrásokat idézve rámutat, rend-
kívül aggályos körülmények jellemezték, amelynek eredményeképpen, az elõzõ 1910-es népszám-
láláshoz viszonyítva, Szlovákiában több mint 206 ezerrel csökkent a magyarság hivatalosan ki-
mutatott lélekszáma. Ez a szám valószínûleg még kedvezõtlenebbül alakult volna, ha figyelembe
vették volna a magyarság 1910 és 1919 közötti szaporulatát is. A szlovák szempontból kedvezõen
alakult népösszeírás számainak láttán, Vavro Šrobár a Szlovákiai Teljhatalmú Minisztérium ve-
zetõje mégis elégedetlenségének adott hangot egy 1919. november 15-iki kassai beszédében, meg-
jegyezvén, „hogy a szlovák többségû területeken is még mindig 126 441 magyart írtak össze a
számlálóbiztosok. A miniszter bizakodva jegyezte meg, hogy ezek a szórványmagyarok idõvel
minden bizonnyal beolvadnak a szlovák többségbe, és így leírhatók lesznek a csehszlovákiai
magyar kisebbség összlétszámából.” (170. o.)

Ugyancsak, enyhén szólva, aggályos körülmények és feltételek között került sor az elsõ hi-
vatalos csehszlovák népszámlálásra, amelynek eszmei idõpontja 1921. február 15-ike volt. Popély
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Gyula a népszámlálásra vonatkozó rendeletek alapos elemzése után rámutat, hogy a „népszámlá-
lás gyakorlati lebonyolítását szabályozó kormányrendelet szakított a régi magyar és nemzetközi
gyakorlattal. Ezek szerint nem a megszámlált lakosság anyanyelvi megoszlását kellett rögzíteni,
hanem azok nemzetiségi önbevallását, fenntartva a számlálóbiztosok és a politikai hatóság
felülbírálati jogát. Ez a módszer tûnt ugyanis a leginkább alkalmasnak arra, hogy a nemzeti ki-
sebbségek számát és százalékarányát mesterséges úton csökkenthessék.” (171. o.) Popély Gyula,
eddig talán egyedüli magyar történészként, a legapróbb részletekig végig kutatta az elsõ csehszlo-
vákiai népszámlálás lebonyolításának levéltári és korabeli publikált 3tatisztikai adatait, s ame-
lyeknek eredményeit a fentebb már említett Népfogyatkozás c. munkájában részletesen közzé is
tette. Mostani munkájában összefoglalásként megállapította, hogy „A számlálóbiztosok eljárása
sok esetben volt inkorrekt, így aztán tömegesen történtek visszaélések a megszámlált magyar la-
kosság rovására. Az önkényes eljárás lehetõségét az is növelte, hogy míg a cseh országrészekben a
számlálóíveket maguk a megszámláltak töltötték ki, addig Szlovákiában és Kárpátalján az össze-
írási ívek kitöltésére csakis a számlálóbiztosok voltak jogosultak.” (173. o.) A valóság tehát itt is a
részletekben búvik meg. A szerzõ ismerteti a magyar pártok és a csehszlovákiai magyar lapok ál-
lásfoglalását a népszámlálás ügyében, valamint további fontos részleteket is közöl, amelyek lé-
nyeges módon befolyásolták a népszámlálás végeredményét. Ezek szerint Szlovákiában 634 827
magyart számláltak meg, ami az akkori 1,9 milliós összlakosság 21,48 százalékát jelentette. A ma-
gyar lakosság hivatalos lélekszáma tehát alig másfél év elteltével is tovább csökkent. Kárpátalján
a népszámlálás 103 690 magyart mutatott ki, ami a közel 600 ezres összlakossághoz viszonyítva
17,35 százalékot tett ki. A felmért nemzetiségi adatokat a szerzõ jól áttekinthetõ táblázatokban
tette közzé. (174–178. o.) A nemzetiségek létszámára vonatkozó adatok komoly politikai jelentõ-
séggel bírtak, ugyanis az 1920-ban elfogadott 122 számú alkományerejû nyelvtörvény a nemzeti
kisebbségek számára csak abban az esetben és ott biztosította a nyelvhasználati jogokat,
amennyiben és ahol az adott bírósági járás területén számuk elérte a húsz százalékos arányt. Az
adatok összegzése után a szerzõ megállapította, hogy a Felvidék 87 bírósági járásából 27-ben a
magyarság bírt nyelvi jogokkal. „Mivel a felvidéki magyarságnak több mint 90 százaléka e 27
bírósági járás területén élt, kijelenthetõ, hogy a nyilvánvaló visszafejlõdés ellenére s megõrzött
pozíciók is számottevõek voltak ezen a téren.” (179. o.)

A magyar veszteségek okait kutatva a népszámlálási ívek kitöltése körüli manipuláción túl,
a szerzõ foglalkozik a hontalannak nyilvánított több tízezer magyar kérdésével is, akik továbbra
is Szlovákiában éltek, de nem számították be õket a magyar közösségbe. Ugyancsak, csökkentette
a magyarság lélekszámát „a magyar állami és közhivatalnoki kar, a közalkalmazottak és különbö-
zõ hivatású értelmiségiek tetemes részének önkéntes, kényszerû vagy kitoloncolás útján való el-
távozása a maradék Magyarországra. A magyarországi Országos Menekültügyi Hivatal adatai
szerint 1918 novemberétõl 1920. december 31-ig — tehát 26 hónap leforgása alatt — a csehek ál-
tal megszállt volt magyar területekrõl 101 782 személy menekült vagy költözött át a maradék
Magyarország területére.” (176. o.) A menekültek száma késõbb még növekedett. Ezeknek egy ré-
sze megfelelõ lakás lehetõség híján pályaudvarok peremén leállított vagonokban kényszerült évekig
lakni.

Kötetének elsõ mintegy 70 oldalát a szerzõ, Csehszlovákia megalakulását (1918. október
28.) követõ, nagyjából kétéves idõszak azon történéseinek szenteli, amelyek a „cseh megszállás”
folyamatával, valamint a „csehszlovák állami élet megszervezésének kezdeteivel” foglalkoznak a
„megszállt Felvidéken”. A fejezet címe „Impériumváltás a Felvidéken a nagy háború után
(1918–1920).” Ennél a mondatnál azonban álljunk meg egy pillanatra, és próbáljuk meg értelmez-
ni az „impériumváltás” fogalmát, amelyet a szerzõ többször is használ. Ez a fogalom egyértelmû-
en utal arra, hogy a felvidéki térség, amely egy impériumnak volt a része, amelyet Osztrák-Ma-
gyar Monarchiának neveztek, a nagy háború után, egy másik impérium részévé vált, amely a
Csehszlovák Köztársaság nevet kapta. Nos, míg a Monarchia kétségkívül magán viselte az impéri-
um jelleget, ezzel szemben az addig soha nem létezett, 13 millió lakosú Csehszlovákiát, a legna-
gyobb jóakarattal sem lehet impériumnak nevezni. Ezért a jelzett fogalom csak úgy értelmezhetõ,
hogy a Felvidék, — mint a „váltás” alanya, — megszûnt egy impérium része lenni, de nem egy
másik impériumhoz, hanem a gyõztes hatalmak diktátuma alapján, egy részben mesterségesen
létrehozott, közepes nagyságú államhoz csatolták. Ezen rövid magyarázatot elfogadva,
szerintünk ebben a kontextusban továbbra is használható az „impériumváltás” fogalom, amely
kétségkívül jól hangzó, szellemes szóösszetétel, és Popély Gyula munkáiban már több mint két
évtizede rendszeresen elõfordul.
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Az impérium fogalma kapcsán talán érdemes még néhány további megjegyzést fûzni a té-
mához. Tomáš Garrigue Masaryk, Csehszlovákia elsõ köztársasági elnöke már 1914 második felé-
tõl szövögette terveit az új csehszlovák állam, vagy monarchia (Sic!) létrehozására. Ugyanis elsõ
tervezeteiben kétféle monarchia, sõt impérium jellegû államforma is szerepel. Ezeket Popély
Gyula is megemlíti a fentebb idézett 2010-ben megjelent Felvidék monográfia elsõ kötetében.
Ugyanis Masaryk a háború elsõ szakaszában a cári orosz sikerek hallatán, valamint a cseh mo-
narchiaellenes értelmiség erõsen ruszofil magatartását tapasztalva, tervezetében egy kibõvített
cseh királysággal számol, amelynek uralkodói trónjára vagy egy cári orosz nagyherceget, vagy egy
belga, illetve dán herceget hívnának meg. Egy késõbbi tervezetében pedig felveti a cseh-szerb per-
szónál unió tervét, a szerb uralkodóval az élen. Ebben az utóbbi tervezetben jelenik meg az is-
mert korridor-koncepció, az északi cseh és szlovák területek, valamint a délszláv térségek, egy a
nyugat-magyarországi tájegység rovására, mesterségesen kialakított határsávval történõ össze-
csatolása, amelyet azután a nagyhatalmak 1919-ben végleg elvetettek. Tehát tervekben 1914–15-
ben, még szerepelt olyan cseh-szlovák állam kialakítása, amely a cári Oroszországgal vagy
Szerbiával összekapcsolódva impérium jelleggel bírt volna. A történelem azonban másként
alakult.

A kötet elsõ fejezetében a szerzõ röviden összefoglalja a párizsi békekonferenciának a nem-
zetközi kisebbségvédelmi rendszer kialakításával összefüggõ eseményeit. Ismerteti a tárgyalások
menetét és elsõsorban a csehszlovák delegáció, Masaryk, Beneš és Kramáø viszonyulását a kér-
déshez. Megállapítja azt is, hogy „a magyar javaslatokat figyelemre sem méltatták”. Csehszlová-
kiával 1919. Szeptember 10-én, a Párizs melletti Saint-German-en-Laye-ben írták alá az állam
fennhatósága alá kerülõ kisebbségek jogait garantáló szerzõdést. Errõl és a kialakított kisebbség-
védelmi rendszerrõl a szerzõ a következõket állapítja meg: „A békekonferencián nemcsak a nem-
zetek, illetve az egyes nemzetrészek önrendelkezési joga szenvedett csorbát, hanem erõszakkal
idegen fennhatóság alá kényszerített kisebbségek helyzetének rendezésére sem fordítottak kellõ
figyelmet. Mindazonáltal ez a rendszer — minden hiányossága ellenére — lehetõséget teremtett
arra, hogy a kisebbségi sérelmek a jövõben nemzetközi nyilvánosságot kapjanak, és ezáltal
komoly hatóerõvé váljanak”. (56. o.)

Ugyancsak kisebbségjogi szempontból a szerzõ elemzés tárgyává teszi a csehszlovák nem-
zetgyûlés 1920–21-ben elfogadott alaptörvényeit, az Alkotmánylevelet, a nyelvhasználati törvényt, a
választási eljárásról szóló rendelkezéseket, a helység- és utcanevek hivatalos használatáról szóló
rendelkezéseket, valamint a nemzetgyûlés mûködésének szabályzatát.

A Felvidék beolvasztásával az új államba a magyar lakosság számára megszûnt létezni az
az ezeréves történelmi tér, amely évszázadokon keresztül generációk sorsát határozta meg. Ezt a
helyzetet a szerzõ így jellemzi: „a Csehszlovák Köztársaságba erõszakkal bekebelezett magyar la-
kosság bódultan és tájékozatlanul tekintett szét a számára idegen államban. Az új államképzõd-
ményben a hazáját vesztett magyarság mind politikai, mind nyelvi, mind kulturális, mind pedig
gazdasági téren egy számára teljesen idegen hatalmi struktúra megtestesítõjét látta. Éppen ezért
eleve bizalmatlanul viszonyult az új hatalom mindenfajta megnyilvánulásával szemben”. (71. o.)

A kezdeti szétziláltság ellenére lassan megindult a politikai szervezõdés a magyarság köré-
ben. A szerzõ „A magyar politikai élet kezdetei a Csehszlovák Köztársaságban” címû fejezetben
részletesen végigkíséri a szervezõdõ pártok küzdelmeit és beilleszkedési gondjait az új társada-
lom-politikai struktúrákba. A már említett Keresztényszocialista Párt és Kisgazda Párt mellett
az egyéb magyar jellegû, de jelentõsebb tömegbázisra szert nem tett pártok mellett, a csehszlovák
hatalmi rendszert támogató pártoknak is szentel egy-egy alfejezetet, az utóbbiaknak a következõ
címmel: „„Magyar” pártok idegen zsoldban”.

A pártok szervezõdését sürgetõvé tette az elsõ nemzetgyûlési választások kiírása 1920. áp-
rilis 18-ra. Egyúttal komoly dilemmát jelentett a pártok vezetõi számára, hogy a békeszerzõdés
aláírása elõtt, amikor a Felvidék nemzetközi jogilag még Magyarország része volt, részt vegye-
nek-e a választásokon, „és ezáltal hallgatólagosan legitimálják a felvidéki területek beintegráló-
dását a csehszlovák államba, vagy bojkottálják a választásokat?” (80. o.) A pártok végül a válasz-
tásokon való részvétel mellett döntöttek, s mint a szerzõ levéltári forrásokra hivatkozva kimutat-
ta, a legfelsõbb budapesti vezetõi körök is ezt javasolták. A korabeli adott körülmények között, a
magyar kisebbség részérõl gyakorolt eme nagyvonalú gesztust azonban a csehszlovák hatalom
teljesen figyelmen kívül hagyta. Ahol csak lehetet, hatalmi eszközökkel gátolták a pártok szerve-
zõdését és választási gyûléseit. A lezajlott választások eredményét a szerzõ így foglalta össze:
„Mindent egybevetve megállapíthatjuk, hogy az 1920. évi tavaszi parlamenti választások eredmé-
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nye alapján a felvidéki magyarság — Kárpátalja nélkül — összesen tíz magyar képviselõt és há-
rom szenátort küldhetett a prágai nemzetgyûlésbe. A tíz képviselõbõl négy keresztényszocialista,
négy szociáldemokrata, kettõ kisgazda. A három szenátorból kettõ keresztényszocialista, egy
kisgazda. Az adott viszonyok között és feltételek mellett ez aránylag kielégítõ eredménynek volt
betudható.” (95.o.)

A kielégítõ eredmények ellenére a Szlovákiai politikai térségben azonban továbbra is ko-
moly kísérletek történtek, fõleg az ellenzéki keresztény és konzervatív nemzetiségi pártok (ma-
gyarok, németek, ruszinok) részérõl, az egységes fellépésre és az összefogásra, elsõsorban a vá-
lasztások idején, hogy megfelelõ súlyú képviseletet tudjanak létrehozni a kormánnyal és a hata-
lommal szemben. Popély Gyula könyvének több fejezetén át szinte hétrõl-hétre, vagy hónap-
ról-hónapra végigkíséri ezeket a vitákat és küzdelmeket. Különösen szemléletes és bizonyos
szempontból érdekfeszítõ a két magyar vezetõ párt a keresztényszocialisták és a kisgazdák (majd
1925-tõl Magyar nemzeti Párt) küzdelme az egységes magyar képviselet mellett illetve, ellen.
„Nem vitás, hogy ez a dilemma alaposan megosztotta a felvidéki magyar politikai közvéleményt.
Érveket és ellenérveket sorakoztattak fel pró és kontra, de valójában senki sem lehetett biztos
benne, melyik szolgálná hatékonyabban a felvidéki magyarság érdekeit” (282. o.) – állapítja meg a
szerzõ. Ez a dilemma, mint tudjuk, eltartott a harmincas évek második feléig, amikor a két vezetõ
magyar párt egyesült. Ennek feldolgozása azonban már a Felvidék monográfia sorozat harmadik
kötetére vár.

Az 1919-ben meghirdetett csehszlovák földreform kérdésével a szerzõ viszonylag kis terje-
delemben foglalkozik „A földreform és a szláv nemzeti terjeszkedés” címû alfejezetben (207–220.
o.). Ismerteti a földreformra vonatkozó törvényeket és rendeleteket, és feltárja a lebonyolítása kö-
rüli problémákat. Közben többször is elismerõen nyilatkozik Simon Attila e témában kiadott mo-
nográfiájáról (Simon Attila: Telepesek és telepesfalvak Dél-Szlovákiában a két világháború kö-
zött. Somorja, 2008.) Lehetséges, hogy a szerzõ is úgy látta, hogy egy levéltári források alapján,
kitûnõen megírt, friss monográfia fölöslegessé teszi számára a részletekbe menõ kutatást ezen a
téren.

„A nagybirtokrendszer felszámolása önmagában a társadalmi igazságosság irányába tett
lépés, azonban Szlovákiában erõs nemzetiség-politikai színezete volt”, – állapítja meg Kollai Ist-
ván egyik tanulmányában (Kollai István: Többségbõl kisebbségbe. In: Meghasadt múlt. Fejezetek
a szlovákok és magyarok történetébõl. Budapest, 2008.). Popély Gyula pedig a következõket írja:
„Az 1918–1919. évi impériumváltás után a felvidéki magyarság ellen minden téren megnyilvánu-
ló kíméletlen elnyomás egyik leghatékonyabb eszköze a tendenciózus csehszlovák földreform volt.
Bár az egész akció egyszerû szociálpolitikai köntösbe bújtatva zajlott, szándéka és kivitelezése
egyértelmûen az államhatalom és a többségi „cseh-szlovák” nemzet magyarellenes törekvéseit
szolgálta. A szláv nemzeti terjeszkedés jegyében fogant és kivitelezett földreform az elszakított
Felvidéken érzékenyen érintette és károsította az egész magyar nemzetrészt, a nagybirtokosoktól
egészen a kisemmizett földnélküli agrárproletárokig”. (207. o.) A magyarságot ért sérelmeket a
statisztikai adatok mutatják meg a legkifejezõbben. A 23 magyarok lakta déli járásban a földre-
form alá került földek 78 százalékát magyar birtokosoktól vették el. További 18 százalékát pedig
az egyházaktól. Ennek a földvagyonnak azonban csak a 18,9 százaléka került kiosztásra kisbirto-
kosok részére, a többi maradt állami tulajdonban. A magyar területeken 1924-ig több mint 1100
cseh, morva vagy szlovák család (legionáriusok, egykori cseh katonák) telepítésére került sor. A
magyar igénylõk szinte csak elenyészõ százalékban jutottak földhöz. „Kessler Balogh Edgár Az
Út címû osztályharcos kommunista lap hasábjain kelt ki a tapasztalt visszásságok ellen. (…) Sze-
rinte a cseh, morva és szlovák telepeseknek kiosztott föld a „munka jogán” a kisajátított nagybir-
tok egykori zselléreit és napszámosait illette volna meg”. (218. o.) Ilyen módon a magyar mezõ-
gazdasági munkások ezrei maradtak munka és megélhetés nélkül. Fõleg a Csallóköz területére és
Galánta vidékére volt ez jellemzõ. A kisemmizett, perspektíva nélküli embereket a kommunista
párt propagandája ilyen viszonyok mellett könnyen behálózta. Nem véletlen, hogy a kommunista
párt a két háború közötti idõszakban, a Felvidék déli járásaiban komoly választói réteggel
rendelkezett. A kommunista mentalitás hatását a második világháborút követõ évtizedekben
lehetett fõleg érezni. De kis odafigyeléssel, még ma is észlelhetõk bizonyos jelei ennek a
sajnálatos örökségnek.

Még egy jellemzõ adalék a szerzõ tollából a földreform kivitelezésével kapcsolatban. Az Ál-
lami Földhivatal elnöke, Jan Vo¤enílek, tehát a végrehajtásért is felelõs magas rangú állami tiszt-
viselõ, egyik tanulmányában megdöbbentõ õszinteséggel írja, hogy a földreform nem egyszerûen a

1566 TÖRTÉNETI IRODALOM



nagybirtok kisajátítását és parcellázását jelenti, hanem itt nemzeti és állampolitikai szempontok
is meghatározó szerepet játszanak. Egyáltalán nem titkolta, hogy Szlovákia déli határainak biz-
tonságossá tétele megkívánja a földvagyon megbízható szláv tulajdonosok kezébe adását, de nem
csupán a lefoglalt és felosztásra kerülõ földét, hanem lehetõség szerint az összesét. (212.o.) Nos, a
földreform visszásságait megtapasztaló magyar lakosság képviselõi is egységesen felemelték sza-
vukat a parlamentben a telepítések sérelmes volta, és a magyar agrármunkások kisemmizése mi-
att. „Elmondható, hogy a lényeget tekintve e téren csaknem teljes volt az egyetértés a magyar el-
lenzéki, valamint szociáldemokrata vagy kommunista irányultságú magyar képviselõk között”.
(210.o.) Abban a korban ez volt talán az egyetlen téma, amelyben egységes álláspont alapján
léptek fel az államhatalommal szemben.

Végezetül, elnézést kérve állapítjuk meg, hogy Popély Gyula igen adatgazdag monográfiájá-
nak csak egyes kiragadott témáit tudtuk ismertetni. A történész szakma ismerõi az itt elmondot-
takból is azonban biztosan sejtik, hogy a felvidéki magyarság társadalom-politikai történetének
olyan részletes és szisztematikus feldolgozásáról van szó, amelynek eredményeképpen szükséges
lesz eddigi ismereteinkhez képest, árnyaltabb képet alkotnunk például a csehszlovák demokráciá-
ról, legalábbis ami az elsõ évtizedet illeti. Ugyanis a csehszlovák államhatalomnak jóval több dur-
vábbnál durvább megnyilvánulására derül egyre több fény, mint amennyire az eddigi ismeretek
szerint hivatkozni lehetett. Ugyanakkor változtatni szükséges a felvidéki magyar pártok és veze-
tõik eddigi alulértékeltségén, ami az állam iránti lojalitást és a jogkövetõ magatartást illeti.
Popély Gyula itt közzétett kutatásiból is kitûnik, hogy a magyar kisebbség ellenzéki magatartása,
nem az anyaországi revíziós propagandára épült, hanem azok a megszámlálhatatlan sérelmek
váltották ki, amelyeket a magyarságnak el kellett szenvednie az államhatalom részérõl.
Érdeklõdéssel várjuk tehát a monográfia harmadik kötetét.

Varga Sándor

Borhi László

NAGYHATALMI ÉRDEKEK HÁLÓJÁBAN
Az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata a második világháborútól

a rendszerváltásig
Budapest, Osiris Kiadó – MTA Történettudományi Kutatóközpont,

Történettudományi Intézet, 2015. 504 o.

Borhi László — saját bevallása szerint, sajnos, a magyar-amerikai kapcsolatokról, illetve a
hidegháború történetérõl írt utolsó monográfiájában („Kádár apró bolhái”. Interjú, Magyar Nem-
zet Magazin, 2015. szeptember 26. 28.) — rendkívül széles, levéltári forrásokra, memoárokra és
feldolgozásokra épülõ „definitive” értelmezését adja a magyar-amerikai kapcsolatok nagyjából fél
évszázados történetének. Az eredeti változatában a szerzõ akadémiai doktori disszertációjának
készült mû számos korábban elterjedt, és megalapozatlannak bizonyult, véleményt cáfol, illetve
igazít ki. Ugyanakkor megerõsíti azt a történészek nemzedékei által gyakorlatilag általánosan
vallott alapelvet, hogy Magyarország nemzetközi mozgástere az elsõ világháborút követõen rend-
kívül csekély volt; az ország lehetõségeit az európai nagyhatalmak és, egyre fokozódó mértékben,
az Egyesült Államok — jobbára marginális — térségi érdekei határozták meg. Metaforikusan úgy
is fogalmazhatnánk, hogy a nemzetközi élet sakktábláján nem a tisztek között kapott helyt Buda-
pest; ennek egyik jellemzõ és egyben magyar szempontból lehangoló példája, többek közt, az ame-
rikai és brit állásfoglalás az ország német megszállásának „elõnyeirõl” a Szövetségesek számára.
Természetesen, ahogy Borhi László axiómaszerûen leszögezi, abszolút függetlenség nincs, mint
ahogy abszolút értelemben megfogalmazható nemzeti érdek sem (13.), de Magyarország geopoliti-
kai helyzetébõl, mondhatnánk úgy is, kitettségébõl vagy sérülékenységébõl fakadóan nekünk kü-
lönösen nehéz vélt vagy valós érdekeink érvényesítése. Ahogy a szerzõ fogalmaz: „Magyarország
nemzetközi helyzetének alakulása … nem vezethetõ le saját külpolitikájából. Ezt … egyértelmû-
en a nagyhatalmi politika határozta meg, függetlenül attól, hogy a magyar külpolitika képes
volt-e kihasználni, avagy sem a számára adódó lehetõségeket”. (34–35.) A helyzetet bonyolítják az
önértékelési zavarok: úgy tûnik, leegyszerûsítve, hogy történelmileg a magyar politikai jobboldal
tendenciaszerûen túlértékeli, míg a baloldal ugyanilyen módon alulértékeli Magyarország
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