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CSEHSZLOVÁKIA / Szlovákia 
 

A Csehszlovák Köztársaság az első világháború végén, az Osztrák-Magyar Monarchia 
romjain alakult meg. 

A két világháború közti Csehszlovák Köztársaságnak négy tartománya volt: Csehország 
(Prága fővárossal), Morvaország-Szilézia (Brno központtal), Szlovákia (Pozsony központtal) 
és Kárpátalja (Ungvár központtal). 

Csehszlovákia hét évtizedes történetének területi, etnikai és államszervezeti változásai a 
következőkben foglalhatók össze: 

- Az 1938-as müncheni egyezmény Németországnak juttatta az un. Szudétavidéket. Az 
1938-as bécsi döntéssel Magyarországhoz csatolták a magyar többségű Dél-Szlovákiát. 

- 1939-ben a németek megszállták a maradék cseh és morva országrészt (Cseh-Morva 
Protekturátus); a magyarok pedig Kárpátalját. Szlovákia német védnökség alatt fasiszta 
állammá alakult (Szlovák Köztársaság). 

- 1945-ben a felszabadulás után Csehszlovákia átadta a Szovjetuniónak Kárpátalját. 
Egyébként Csehszlovákiát az 1938 előtti határokkal állították helyre (kisebb kiigazítás történt 
Pozsonynál Csehszlovákia javára). 

- A potsdami határozatok alapján kitelepítették az országból a német kisebbséget, 1945-48 
között megpróbálták a magyarokat is kitelepíteni, ill. nemzetiségük feladására (az un. 
reszlovakizálásra) rábírni, de az 1948-as szocialista fordulat után a csehszlovákiai magyar 
nemzetiség jogállása rendeződött és számuk 700 ezer fő körül stabilizálódott. 

- 1969-ben Csehszlovákiát föderatív állammá szervezték át. A Cseh és a Szlovák 
Szocialista Köztársaság külön párt-, állami és társadalmi szervei 1969 óta jöttek létre. 

Az 1980-as népszámlálás szerint Csehszlovákia 15,2 milliós lakosságából 9,7 millió (64 
%) volt a csehek, 4,7 millió (31 %) a szlovákok, 608 ezer (4 % Szlovákiában 12 %, 
valamelyest alábecsült adat) a magyarok, 80 ezer a lengyelek, 74 ezer a németek, 61 ezer az 
ukránok és oroszok, 250 ezer a cigányok részesedése. Az 1990-es népszámlálás 570 ezer fős 
magyarságot mutat ki.  

Csehszlovákia a cseh országrészen 7, Szlovákiában pedig 3 közigazgatási kerületre 
tagozódott; Prága és Pozsony kerületi jogú városok. A kerületek (kraj) járásokra (okres) 
tagozódtak. Az alábbi ismertetésben a történelmileg jelentős országrészeken kívül a 
kerületekre is kitérünk. 
 
ÁRVA (Orava, Orawa) – vidék az ÉNy-Kárpátokban, Szlovákia és Lengyelország határán. A 
történeti Magyarország legészakibb vármegyéje volt; Árva vára, ill. később Alsókubin (Dolny 
Kubin) központtal. Az Árvai-medence közepén, a Fekete- és a Fehér-Árva találkozásánál 
duzzasztógát és nagy víztározó létesült. 
 
CSALLÓKÖZ – mintegy 1000 km2 kiterjedésű dunai sziget Pozsony és Komárom között. 
1918 után Csehszlovákiához került és annak legfontosabb gabonatermő körzete lett. Ma is 
túlnyomóan magyarlakta vidék. 
 
DÉL-SZLOVÁKIA – Dél-Szlovákiának vagy Felvidéki peremnek nevezték az 1938-as első 
bécsi döntés értelmében átadott sávot a déli országhatár mentén, amely É-on a Somorja – 
Szenc – Galánta – Léva – Losonc – Rimaszombat – Rozsnyó – Kassa – Ungvár vonalig, 
nagyjából a magyar-szlovák nyelvhatárig terjedt. Ez az 1938-ban még túlnyomóan 
magyarlakta területsáv a második világháború utáni ki- és betelepülésekkel ma már a legtöbb 
helyen vegyes magyar-szlovák lakosságúvá lett. Dél-Szlovákián ma azt a 13 járást (Pozsony-
vidék, Dunaszerdahely, Komárom, Galánta, Érsekújvár, Nyitra, Léva, Nagykürtös, Losonc, 
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Rimaszombat, Rozsnyó, Kassa-vidék, Tőketerebes), valamint Pozsony és Kassa városát 
szokták érteni, ahol a csehszlovákiai magyarság túlnyomó többsége él. Mindazonáltal Dél-
Szlovákia nem külön közigazgatási egység, hanem Nyugat-, Közép- és Kelet-Szlovákia, 
valamint Pozsony, a szlovák főváros között oszlik meg. 
 
GÖMÖR – a történeti Gömör-Kishont megye, amelynek nagy része ma Szlovákiához 
tartozik. A szlovákiai Gömör É-i része szlovák, D-i része – Rimaszombat (Rimavská Sobota) 
Rozsnyó (Roznava), Tornalja (Safárikovo), Ajnácskő (Hajnácka) környéke – magyar 
lakosságú. A Gömör-Szepesi-érchegység egykor híres bányavidékéhez tartoztak: Rozsnyó, 
Dobsina (Dobsiná), Jolsva (Jelsava), Tiszolc (Tisovec), Nagyrőce (Revuca)) stb. A megye 
székhelye a középkorban Sajógömör (Gemer), később Pelsőc (Plesivec), majd a XIX. század 
elejétől – Gömör és Kishont egyesülésétől – Rimaszombat volt. Murány és Krasznahorka 
váráról, Gombaszög népművészeti találkozóiról ismert. A gömöri táj gazdag 
karsztjelenségekben: megemlítjük a Szilicei-, a Pelsőci- és a Murányi-fennsíkot, a Domica-
barlangot, a Dobsinai-jégbarlangot és a Martonházi – aragonitbarlangot. 
 
KELET-SZLOVÁKIA – az egykori Szepes, Sáros, Zemplén, Ung, Abaúj-Torna, Gömör és 
Liptó megyék részeit – magában foglaló kerület, Kassa (Kosice ) székhellyel. Kassa járási 
jogú város és a kassavidéki járás székhelye. Felső-Magyarország fő helye volt; ide temették 
1906-ban II. Rákóczi Ferencet. További járásszékhelyek: a gömöri részen Rozsnyó 
(Roznava); a Szepességben Igló (Spisská Nová Ves), Poprád (Poprad) és Ólubló (Stará 
L’ubovoa); a sárosi részen Eperjes (Presov), Bártfa (Bardejov) és Felsővízköz (Svidnik); a 
zempléni részen Nagymihály (Michalovce), Homonna (Humenné), Varannó (Vranov nad 
Topl’ou) és Tőketerebes (Trebisov). A déli járásokban magyar, az északkeletiekben ukrán 
nemzetiség is él. Nevezetes helységek még: Lőcse (Levoca), Késmárk (Kezmarok), 
Kisszeben (Sabinov) és Dobsina (Dobsiná) történelmi városok. Tátralomnic (Tatranská 
Lomnica) a Tátrai Nemzeti Park központja. 
 
KÖZÉP-SZLOVÁKIA – az egykori Árva, Liptó, Trencsén, Turóc, Zólyom, Nyitra, Bars, 
Hont Nógrád és Gömör-Kishont megyék részeit – magában foglaló kerület, Besztercebánya 
(Banská Bystrica) székhellyel. Járásszékhelyei: Besztercebánya és Zólyom (Zvolen) a volt 
Zólyom megyei részen; Rimaszombat (Rimavska Sobota) Gömör-Kishontban, Losonc 
(Lucenec) és Nagykürtös (Vel’ky Krtis) Nógrádban, Garamszentkereszt (Zaiar nad Hronom) 
Barsban; Privigye (Prievidza) Nyitrában; Zsolna (Zilina), Vágbeszgterce (Povázská Bystrica) 
és Csáca (Cadca) a volt Trencsén megyében; Túrócszentmárton (Martin, a szlovákság 
elsőszámú kulturális központja). Túrócban; Alsókubin (Dolny Kubin) Árvában, és 
Liptószentmiklós (Liptovsky Mikulás) Liptóban. A három déli járásban jelentős számú 
magyar lakosság is él. Nevezetes helységek még: Selmecbánya (Banská Stiavnica), 
Körmöcbánya (Kremnica) és Breznóbánya (Brezno) történelmi bányavárosok, Nyitrabánya 
(Handlova) szénbányaváros, Rózsahegy (Ruzomberok) iparváros, Ruttka (Vrutky) vasúti 
csomópont, Alsósztregova (Dolná Strehova) és Szklabonya (Sklabiná) Madách Imre és 
Mikszáth Kálmán szülőhelyei. Besztercebányán választották magyar királlyá 1620-ban 
Bethlen Gábort. 
 
MÁTYUSFÖLD – a Csallóköztől É-ra, a magyar-szlovák nyelvhatár mentén fekvő 
tájegység, Nagyszombat (Trnava), Galánta (Galanta) és Érsekújvár (Novo Zámky) környéke. 
Neve onnan származik, hogy a XIII-XIV. század fordulóján a Trencsén várában székelő Csák 
Máté kiskirályságához tartozott. 
 
NYUGAT-SZLOVÁKIA – Szlovákia Ny-i részét – az egykori Pozsony, Nyitra, Trencsén, 
Bars, Hont, Komárom, Esztergom, Győr- és Moson megyék részeit – magában foglaló 
kerület; székhelye Pozsony, kerületi jogú város. Járási székhelyei (a Pozsony székhelyű 
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pozsonyvidéki járáson kívül): a volt Galánta (Galanta) és Nagyszombat (Trnava), a volt 
Nyitra megyében Nyitra (Nitra), Érsekújvár (Nové Zámky), Nagytapolcsány (Topol’cany) és 
Szenics (Senica); továbbá Trencsén (Trencín, volt Trencsén megye), Léva (Levice, volt Bars 
megye) és Komárom (Komárno, volt Komárom megye). A hét déli járásnak jelentős magyar 
lakossága van (a dunaszerdahelyi és a komáromi járásban 90 %-ot érnek el). Említést érdemlő 
helységek még: Aranyosmarót (Zlató Moravce) és Ipolyság (Sahy) – Bars és Hont megyék 
egykori székhelyei -, Pöstény (Piest’any), Szlovákia leghíresebb fürdőhelyei; Párkány 
(Sturovo) határállomás, továbbá Apátszentmihály (Jaslovské Bohunice – atomerőmű), 
Vágsellye (Sal’a – vegyikombinát) és Bős (Gabcikovo – dunai vízlépcső). Nyugat-Szlovákia 
Csehszlovákia legfontosabb mezőgazdasági körzete, idetartozik a Kisalföld É-i fele (az un. 
Szlovák-alföld), benne a Csallóközzel, a Mátyusfölddel és az É-kisalföldi kavicstakarós 
hátságokkal (Nagyszombati-, Nyitra-, Zsitva-, Garam- és Ipolymenti-hátság). A hegyek csak 
kis részét foglalják el (a Kis-Kárpátok és a Zobor-Tribecs a legismertebbek). 
 
POZSONYI-HÍDFŐ – az 1918 után Szlovákia fővárosának kijelölt Pozsony a csehszlovák 
állam peremén, az Ausztria és Magyarország felőli határszélen fekszik. A Duna jobb partján 
mindössze Pozsonyligetfalu került az első világháború után Csehszlovákiához, amihez 1947-
től a párizsi béke értelmében Magyarországtól elcsatolt további három falu – Oroszvár, 
Horvátjárfalu és Dunacsún – járult. Az egész Pozsonyi-hídfő jelenleg a szlovák főváros 
közigazgatási területéhez tartozik. Pozsonyligetfalut (Petrzalka) az utóbbi években 
negyedmilliós városrésszé építették ki. 
 
POZSONY (Bratislava, Pressburg) – 1918-ig Magyarország Ny-i határszélének fontos városa 
– 1541-től 1848.ig a magyar főváros – volt, azóta Szlovákia fővárosa. Jelenleg 400 ezer 
lakosából 20 ezer a magyar, a többiek túlnyomóan szlovákok; az első világháború előtt még 
többséget képező németeket a második világháború után kitelepítették. A Bratislava név új 
keletű, 1918-ig a város szlovák neve Presporok volt. 
 
SZEPESSÉG (szlovákul Spis, lengyelül Spisz, németül die Zips) – természeti és történeti 
tájegység az ÉNy-Kárpátokban, nagyrésze Szlovákiához (a Kelet-szlovákiai kerülethez), 
kisrésze Lengyelországhoz tartozik. A Magas-Tátra, a Gömör-Szepesi-érchegység, a 
Branyiszkó, a Lőcsei-hegység és a Szepesi-Magura közötti elterülő medence a Hernád és a 
Poprád felső folyásának vidékét (az Alsó- és a Felső-Szepességet) foglalja magában. A 
szlovák és kisszámú magyar lakosság mellé az Árpád-házi királyok német telepeseket 
(szászokat, cipszereket) hívtak be, akik itt is laktak egészen a második világháború utáni 
kitelepítésükig. A Magyar- és Lengyelország közötti kereskedelem, valamint a bányászat már 
a középkorban egész sor várost hívott itt életre. Zsigmond magyar király 1413-ban 
elzálogosított 16 szepesi várost – közülük a legfontosabbak Igló, Poprád, Ólubló és 
Szepesváralja voltak - , ezek csak Lengyelország első felosztásakor, 1772-ben kerültek vissza 
Magyarországhoz. Az el nem zálogosított szepesi városok közül Lőcse (Szepes megye 
székhelye) és Késmárk (Thököly városa) tett szert több száz éven át tartó jelentőségre. A 
Gömör-Szepesi-érchegység bányavárosai közül a szepesi oldalon Gölnicbánya volt a 
legjelentősebb. A Szepességhez tartozó Magas-Tátra Szlovákia legfontosabb idegenforgalmi 
körzete, leghíresebb üdülőhelyei: Tátralomnic, Tátrafüred és a Csorba-tó. Itt emelkedik 
Szlovákia és a Kárpátok legmagasabb csúcsa, a Gerlahfalvi-csúcs (2655 m). 
 
ZEMPLÉN (Zemplín) – a történeti Magyarország ÉK-i határvármegyéje, amelynek 
nagyobbik fele ma Szlovákiához tartozik. Itt van a megye névadója, a középkori 
megyeszékhely, Zemplén (Zemplin) község is. A szlovákiai Zemplén lakossága szlovákokból, 
magyarokból – főleg a Bodrogközben és a Tisza-háton, Királyhelmec (Král’ovsky Chlmec) és 
Nagykapos (Vel’ké Kapusany) központokkal-, valamint ukránokból áll. A zempléni rész – a 
kapcsolódó volt Ung megyei területtel együtt – jelenleg négy járásba van szervezve: 
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Nagymihály (Michalovce), Homonna (Humenné), Varannó (Vranov nad Topl’ou) és 
Tőketerebes (Trebisov) székhellyel. A Vihorlát aljában elkészült Zempléni-víztározó 
népszerű üdülőhellyé épült ki. 
 
ZOBORVIDÉK - a Nyitra fölött emelkedő Zobor-hegy környékén levő, mintegy 20 faluból 
álló magyar nyelvsziget. Lakói elzárt helyzetük folytán sok archaikus néprajzi vonást őriztek 
meg. Zoborvidék három kisebb része: a hegység DK-i előterében húzódó, a Zsitva völgyére 
néző Zoboralja; a Zobor-hegy ÉNy-i oldalán levő Hegymöge; és Nyitra jobbpartjára eső 
Vízmöge.  
 
 

UKRAJNA / Kárpátalja 
 
KÁRPÁTALJA, KÁRPÁTUKRAJNA, KÁRPÁTONTÚLI TERÜLET: Politikai-
közigazgatási hátterű nagytáj Ukrajnában, a Tisza és a Kárpátok által közrefogott terület. A 
középkori államszervezés korai szakaszában rendkívül gyéren lakott, határvédelmi terület, 
gyepűvidék volt. Az alföldi jellegű, Tisza-menti síkságon és a nagy folyóvölgyekben 
viszonylag korán indult meg népes települések kialakulása, amit a gyepűk kitolódása előzött 
meg. Korai középkori lakossága nagy létszámban magyar, szláv lakossága a Kárpátok keleti 
lejtőiről bevándorolva különösen a hegyvidék irtásos felhasználásának során a 13. sz.-tól 
állandó ütemben erősödött.  

Kárpátalja újkori gazdasági fejlődése visszamaradott volt. Településhálózata egyenetlenül 
fejlődött, városai elevensége nem közelítette meg a késő középkori szintet. Értékes, középkor 
óta ismert ásványkincsei ellenére sem indult meg a 19. sz. folyamán jelentékenyebb 
iparosodás. Fakitermelése és fakereskedelme már a 19. sz. előtt is országos jelentőségűvé 
vált.  

Ma Kárpátalja lakói ukránok, akiknek több néprajzi csoportja, nyelvjárása ismert; 
magyarok, (1990: 155000 fő) akik a városok mellett elsősorban az alföldi jellegű vidékeket 
lakják; románok, akik főként a vidék keleti és déli sávjában élnek. Jelentős városai, vásáros 
központjai (Ungvár, Munkács, Beregszász, Nagyszöllős) a hegyvidék és síkság találkozásánál 
fekszenek. Különleges történeti fejlődése volt az ún. koronavárosoknak (Visk, Técső, 
Máramarossziget, Huszt, Hoszzúmező) amelyeknek német és magyar alaprétegű egykor 
kiváltságolt bányász lakossága ma jórészt paraszti sorban él, de a környező népességtől való 
különállásának tudatát megtartotta.  

A Kárpátalja fogalom úgy alakult ki, hogy a területet a trianoni békeszerződés 
Csehszlovákiához csatolta, ahol önálló közigazgatási egységként, Podkarpatska Rus néven 
kormányozták. A második világháborút követően a Szovjet-Ukrajna területévév, 
Zakarpatszkaja Oblaszty néven önálló igazgatási egységévé vált.  
 
 

ROMÁNIA/ Erdély, Partium, Csángóföld, Bánság 
 
 

Románia történetileg fiatal ország. A XIV. század óta fennálló két román fejedelemség, 
Havasalföld és Moldva 1859-ben egyesültek; 1862-ben vették fel a Románia nevet. A 
függetlenné válás dátuma 1878, amikor az orosz-török háború véget vetett Törökország 
Románia fölötti fennhatóságának és a berlini kongresszus önálló államnak ismerte el 
Romániát. 1878-ban kapta meg Románia Dobrudzsa É-i részét – cserébe az 1856-ban 
Moldvának adott és 1878-ban ismét Oroszországhoz csatolt Dél-Besszarábiáért -; ehhez járult 
1913-ban a második Balkán-háborúban Bulgáriától megszerzett Dél-Dobrudzsa. 
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1918. december 1-én Gyulafehérvárott bejelentették Erdélynek Romániával való 
egyesítését, de a Trianoni béke értelmében az Erdéllyel szomszédos kelet-magyarországi 
részek (a Bánság K-i része, a Körösvidék és Máramaros) is Romániához kerültek. Ugyancsak 
Románia kapta meg az addig Ausztriához tartozó Bukovinát. Az első világháború után Nagy-
Romániában a nemzetiségek együttvéve közel 1/3-os arányt ért el. A Kárpátokon belüli 
országrész lakosságának csak 52 %-a volt román (1910). 

A második világháború alatt Románia jelentős területi változásokon ment keresztül. 1940-
ben le kellett mondania Dél-Dobrudzsáról Bulgária, Észak-Erdélyről Magyarország, 
Besszarábiáról és Észak-Bukovináról a Szovjetunió javára. A háború végén a Szovjetunó felé 
az 1941-es, Magyarország felé a 1938-as határt állították vissza; Dél-Dobrudzsa Bulgáriáé 
maradt.  

Románia etnikai összetétele a második világháború előttihez képest valamelyest 
egyszerűsödött. Ebben szerepe volt a területi változásoknak is (az oroszok, ukránok és 
bolgárok nagy része elkerült Romániától). A zsidóság zömét (közel 1 millió embert) 
megölték, a megmaradtak többsége a hatvanas években Izraelbe távozott. Az 1930-ban még 
800 ezer főnyi németség egy része még a világháború idején távozott vagy a háború után 
kitelepítették; a megmaradt németek kivándorlásáról 1976-ban egyezmény jött létre az 
NSZK-val (1980-ban még kb. 300 ezer német élt Romániában). A legjelentősebb nemzetiség, 
a romániai magyarság számát 1.6 millió főre tehetjük (1991). 

Vallási tekintetben Románia lakossága 80 %-ban görögkatolikus (az erdélyi románok egy 
része, egyházukat a felszabadulás után a görögkeleti egyházba olvasztották), 6 %-ban római 
katolikus (a magyarok és a németek egy része), 4 %-ban református (az erdélyi magyarok 
többsége), 1 %-ban lutheránus (az erdélyi szászok és a szászföldi magyarok). 

A közigazgatási beosztás alapja a Kárpátok mindkét oldalán hagyományosan a 
megyerendszer volt. Az ötvenes-hatvanas években tartományi rendszert vezettek be. 1952-67 
között a Kárpátokon belüli országrész 7 tartományra oszlott, ezek egyike volt a Magyar 
Autonóm Tartomány. A Kárpátok külső oldalán – a történelmi országrészek határainak 
elmosásával – 9 tartományt szerveztek, ezek székhelyei Bukarest, Ploiesti, Pitesti (Arges 
tartomány), Craiova (0lténia tartomány), Szucsava (Suceava), Jászvásár (Iasi), Bákó (Bacau), 
Galac (Galati) és Konstanca (Constanta) voltak. 1968-ban felújították a megyerendszert, egy 
tartomány helyén 2-4 megyét, összesen 40 megyét szerveztek. 

Gazdasági alapon jelenleg nyolc országrész jelölhető ki: három a Kárpátokon belül 
(Nyugat, Északnyugat, Erdély belseje), három Havasalföldön (Olténia, Munténiai-síkság, 
Munténiai-Szubkárpátok), továbbá Moldva és Dubrudzsa. 
 
ARANYNÉGYSZÖG – az Erdélyi-érchegység több ezer év óta művelt színes- és 
nemesércbányáinak vidéke a mai Hunyad és Fehér megyék területén. A bányászat szélső 
pontjai: Brád (Brad), Nagyág (Sacarimb), Aranyosbánya (Baia de Aries) és Verespatak (Rosia 
Montana). 
 
BÁNSÁG, BÁNÁT VAGY TEMESKÖZ (románul, németül és szerbül Banat) – történelmi 
tartomány a Duna, a Tisza, a Maros, a Ruszka-havas és a Déli-Kárpátok (a Szörényi-havasok) 
közötti területen. A történeti Magyarországnak ez a része volt legtovább, 1716-ig török kézen. 
A felszabadított területet még több mint 60 évig az ország többi részétől elválasztva 
Temesvári Bánság néven osztrák koronatartományként igazgatták és német (sváb), román, 
szerb, bolgár, szlovák, cseh, ukrán, sőt francia telepesekkel népesítették be. A magyarok csak 
1779, a Magyarországgal való újraegyesítés után költözhettek be nagyobb számban. 1918-ig 
területén 3 vármegye állt fenn: Torontál, Temes és Krassó, ill. később Krassó-Szörény. Az 
első világháború utáni határrendezéskor Magyarországnak csak a Maros és a Tisza 
összefolyásánál lévő Torontáli-sarok maradt meg. Jugoszlávia megkapta a Bánság DNy-i 
részét (Nagybecskerek, Nagykikinda, Pancsova, Versec és Fehértemplom városokkal); - ez a 
terület ma a Vajdaság része. Romániához került a Bánság K-i, nagyobbik része. A Bánság ma 
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is a világ egyik legkevertebb nemzetiségi összetételű területe (noha a jugoszláviai részről a 
németeket a második világháború után kitelepítették). 
 
BRASSÓ TARTOMÁNY – az 1952-67-es közigazgatási beosztásban Brassó székhellyel 
Erdély DK-i részét, Brassó és Nagyszeben környékét magában foglaló tartomány, amelyhez 
1963-ban a Magyar Autonóm Tartománytól elcsatolt Háromszéket is hozzákapcsolták. 
Területén 1968-ban Brassó, Szeben és Kovászna megye alakult meg. Brassó (Brasov, 
Kronstadt) és környéke, a Barcaság (Tará Birsei, Burzenland) háromnemzetiségű vidék. A 
várost a szászok alapították, és mivel a Kárpátkanyar hágóin átvezető utak metszéspontjában 
fekszik, a középkor óta az Erdély, Moldva és Havasalföld közötti forgalom legfontosabb 
góca. A barcasági magyarok leghíresebb falucsoportja Hétfalu: Bácsfalu, Csernátfalu, Türkös, 
Hosszúfalu, Pürkerec, Tatrang és Zajzon; az első négyet újabban Szecseleváros (Sacele) 
néven egyesítették. A románok nevezetes tájegysége az egykori Törcsvári (Bran) uradalom. 
Az utóbbi években Brassó körül ipari agglomeráció bontakozott ki. 
 
BUKOVINA (Bucovina) – történeti tartomány a Kárpátok külső előterében, a Borgói-hágótól 
É-on a Dnyeszterig terjedt. 1775-ben csatolták az addig Moldvához tartozó Bukovinát 
Ausztriához; 1918-ban az egész tartomány Romániához került. 1940 óta az ukrán lakosságú 
Észak-Bukovina – Csernovci székhellyel – a Szovjetunió Ukrán SZSZK-ához tartozik (1941-
44 közötti megszakítással, amikor ismét román kézre került). A Romániához tartozó részen 
jelenleg Szucsáva (Suceava) megye található. Bukovinában, Radóc (Rádáuti) környékén volt 
az 1764-es mádéfalvi veszedelem után idemenekült székelyek 5 községe (Hadikfalva, 
Andrásfalva, Istensegíts, Fogadjisten és Józseffalva), akik a XIX. század vége óta több 
csoportban települtek vissza a Kárpát-medencébe, és jelenleg Déva környékén, Pancsova 
mellett, valamint Tolna és Baranya megyében élnek nagyobb csoportokban. 
 
CSÁNGÓFÖLD – csángóknak nevezett kisebb csoportok Erdélyben is megtalálhatók 
(Brassó vidékén a hétfalusi, a Gyimesi-szorosnál a gyimesi csángók), legnagyobb részük 
azonban a Kárpátok külső oldalán, Moldvában él. A mintegy 300 ezerre tehető moldvai 
csángók közül még mintegy 80-100 ezren beszélnek magyarul, de a többiek is elkülönülnek 
római katolikus vallásukkal a környező görögkeleti románoktól. Legnagyobb csoportjuk a 
Bákó (Bacau) környéki nyelvsziget – Klézse (Cleje), Forrófalva (Faraoani), Lujzikalagor 
(Luizi Cálugara), Lészped (Lespezi) stb. – jelentősebb számban élnek még Románvásár 
(Roman) környékén – itt legnagyobb településük Szabófalva (Sabacani) -, valamint a Keleti-
Kárpátok folyóvölgyeiben (Tatros, Tázló, Ojtoz völgye). Mint tájnév a Csángóföld leginkább 
Bákó megye magyarlakta részeire vonatkoztatható. 
 
DÉL-ERDÉLY –Erdélynek az 1940-es második bécsi döntés alkalmával Romániánál 
meghagyott része. 
 
ERDÉLY BELSEJE – e néven foglalható össze Maros, Hargita, Kovászna, Brassó, Szeben 
és Fehér megye, amelyek összességükben Románia egyik legfontosabb ipari zónáját képezik. 
Ide tartozik a történeti Székelyföld és a Szászföld túlnyomó része is. Az országrész 
lakosságának 1980-ban 33 %-a volt magyar. 

Maros megye székhelye Marosvásárhely (Tirgu Mures), másik municipiuma Segesvár 
(Sighusoara, Schässburg). További városai: Régen (Reghin), Dicsőszentmárton (Tirnavani), 
Marosludas (Ludus) és Szováta (Sovata). A községek közül megemlítjük Kissármást 
(Sarmasel) és Fehéregyházat (Albesti – Petőfi hősi halálának helye). 

Hargita megye székhelye Csíkszereda (Miercurea Ciuc), másik municipiuma 
Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc). További városai: Gyergyószentmiklós (Gheorgheni), 
Maroshévíz (Toplita), Székelykeresztúr (Cristuru Secuiesc), Szentkeresztbánya (Vlahita), 
Balánbánya (Balan), Borszék (Borsec) és Tusnádfürdő (Baile Tusnad). A községek közül 
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megemlíthetjük Parajdot (Paraid – sóbánya), Korondot (Corund – fazekasfalu) és Farkaslakát 
(Lupeni – Tamási Áron szülőhelye), a természeti névanyagból a Gyilkos-tavat, a Békás-
szorost, a Szent Anna-tavat és az Orbán Balázs barlangot. 

Kovászna megye székhelye Sepsiszentgyörgy (Siintu Gheorghe). Városai közül 
Kézdivásárhelyt (Tirgu Secuiesc), Kovásznát (Covasna) és Barótot (Baraolt), a falvak közül 
Zágont (Zagon), Mikes Kelemen, Csomakőröst (Chiurus), Kőrösi Csoma Sándor, Barecket 
(Bretcu), Gábor Áron és Kisbacont (Batanii Mici) Benedek Elek szülőfaluját, a természeti 
névanyagból a Torjai-büdösbarlangot és a kovásznai Pokolsár gázfeltörést említjük meg. 

Brassó megye székhelye Brassó (Brasov, Kronstadt), másik municipiuma Fogaras 
(Fagaras). Városai közül megemlítjük a csángó Hétfalu négy falujából egyesített 
Szecselevárost (Sacele), a községek közül pedig Apácát (Apata), Apáczai Csere János 
szülőhelyét, legnagyobb városa és – környékével együtt – legfontosabb vidéki ipari bázisa. 
Predeál (Predeal) és Brassópojána (Poiana-Brasov) Románia leghíresebb magaslati 
üdülőhelyei. 

Szeben megye székhelye Nagyszeben (Sibiu, Hermannstadt), másik municipiuma Medgyes 
(Medias, Mediasch). Városai közül megemlítjük még Kiskapust (Copsa Mica), a községek 
közül pedig Bolyát (Buia – a Bólyaiak faluja). 

Fehér megye székhelye Gyulafehérvár (Alba Tulia), városai közül említendő Nagyenyed 
(Aiud), Balázsfalva (Blaj), Szászsebes (Sebes, Mühlbach), Zalatna (Zlatna) és Abrud-bánya 
(Abrud), a községek közül pedig Tövis (Teius – vasúti csomópont) és Torockó (Rimetea – 
magyar nyelvsziget). Gyulafehérvár az erdélyi római katolikus egyház központja, az Erdélyi 
Fejedelemség egykori székhelye, itt hirdették ki 1918-ban Erdélynek Romániával való 
egyesítését. 
 
ERDÉLYI HATÁRŐRVIDÉK, ERDÉLYI VÉGVIDÉK – Magyarország D-i határszélén a 
török kiűzése után, a XVIII. században katonai védőövezetet hoztak létre. Ennek 
folytatásaként állíttatta fel Mária Terézia 1764-ben az Erdély D-i és K-i határán húzódó 
határőrvidéket, amely magában foglalta a Székelyföld egy részét is. A határőri szolgálat ellen 
tiltakozó, ősi jogaikat védelmező székelyek Moldvába és Bukovinába menekültek. Az Erdélyi 
határőrvidék 1851-ig állt fenn. 
 
ÉSZAK-ERDÉLY – az 1940-es bécsi döntés Erdélyt kettéosztotta és az É-i részt 
Magyarországhoz csatolta. Így Magyarországhoz került a romániai magyarság többsége – 
köztük a székelyföldi, a kalotaszegi, a szilágysági, a szatmári és nagyrészt a bihari magyar 
népcsoportok -, a magyarok É-Erdély lakosságának kb. felét tették ki. 1944 ősze óta egész 
Erdély ismét Romániához tartozik és ezt ismerte el az 1947-es párizsi béke is. 
 
ÉSZAKNYUGATI ORSZÁGRÉSZ – a Románián belül egészen a közelmúltig perifériának 
számító és csak mérsékelt ütemben iparosított hat ÉNy-i megye – Bihar, Szatmár, Szilágy, 
Máramaros, Kolos és Beszterce-Naszód – összefoglaló neve. Az országrész lakosságából 
1980-ban 25 % volt a magyarok aránya (700 ezer fő – Szatmárban 40, Biharban 33, 
Kolozsban és Szilágyban 25 %). 

Bihar megye székhelye Nagyvárad (Oradea). Egyéb városai közül Nagyszalonta (Salonta – 
Arany János szülőhelye), Belényes (Beius) és a Petru Grozáról elnevezett szocialista város a 
jelentősebbek. Biharpüspöki (Episcopia Bihar) vasúti, Bors (Bors) közúti határállomás 
Magyarország felé. Érsemjén (Simian) található Kazinczy Ferenc szülőhelye. 

Szatmár megye székhelye Szatmárnémeti (Satu Mare), városai: Nagykároly (Carei), 
Tasnád (Tasnad) és Avasfelsőfalu (Negresti-Oas). Sződmester (Sauca) Kölcsey Ferenc, 
Érmindszent Ady Endre szülőfaluja (az utóbbi ma a költő nevét viseli ). Nagymajtény 
(Moftinu Mare) a Rákóczi-szabadságharcot befejező fegyverletétel helye. 
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Szilágy megye székhelye Zilah (Zalau), városai: Szilágysomlyó (Simleu Silvanei), 
Szilágycseh (Cehu Silvanei) és Magyarlápos (Tirgu Lapus). Nagysomkút (Somcuta Mare) 
Szilágyi Domokos költő szülőhelye. 

Kolozs megye székhelye az Erdély fővárosának is nevezett Kolozsvár (Cluj-Napoca). 
Másik két municipiuma: Torda (Turda) és Dés (Dej). További városai: Aranyosgyéres 
(Cimpia Turzii), Szamosújvár (Gherla) és Bánffyhunyad (Kalotaszegnek, az 50 faluból álló 
magyar nyelvszigetnek a központja). Szék (Sic) a Mezőség legnagyobb magyarlakta 
helysége, Pusztakamarás (Camarasu) Kemény Zsigmond temetkezési és Sütő András 
szülőhelye. A természeti névanyagból a Tordai- és a Túri-hasadékot említjük. 

Beszterce-Naszód megye székhelye Beszterce (Bistrita, Bistritz), városai: Naszód 
(Nasaud), Bethlen (Beclean) és Románszentgyörgy (Singeorz-Bai). 
 
FOGARAS VIDÉKE (Tara Fagarasului) – A középkorban a havasalföldi fejedelmek birtoka 
volt, román lakossággal települt be. Ez volt Erdély egyik első tisztán román etnikumú vidéke. 
Fogarasföldön épült az ötvenes években Győzelemváros (Victoria – szocialista város, 
vegyipari központ). 
 
HÁROMSZÉK – a Sepsi-, Kézdi- és Orbaiszékből létrejött székely szék. 1876 óta vármegye, 
helyén ma Kovászna megye áll fenn. 
 
HUNYAD TARTOMÁNY – helyén 1968 óta Hunyad és Fehér megye található. A 
tartomány székhelye Déva volt. 
 
KALOTASZEG - magyar néprajzi tájegység Erdély ÉNy-i részén. Szűkebb értelemben a 
Sebes-Körös felső vízvidékét jelenti, amely a középkorban Bihar megyéhez tartozott. Tágabb 
értelemben az Almás, a Nádas, a Kapus és a Jára mentén lévő magyarlakta falvak is 
hozzátartoznak. Városi központjai: Kolozsvár és Bánffyhunyad, kisebb központok: Gyalu 
(Gilau) és Egeres (Aghires). Néprajzilag nevezetes községek többek között: Körösfő (Izvoru 
Crisului), Magyarvista (Visetea), Magyarkapus (Capus) és Jegenye (Leghia). A zömmel 
Kolozs megyéhez tartozó Kalotaszeg – a mezőségi magyarokkal együtt – az összekötő 
kapcsot jelenti a magyarság két fő nyelvtömbje között. 
 
KIRÁLYFÖLD – lásd a Szászföld címszót 
 
KOLOZS TARTOMÁNY – az 1952-67-es közigazgatási beosztásban a szűkebb értelemben 
vett Erdély É-i részét, a mai Kolozs és Beszterce-Naszód megyét – Szilágy megye egy részét 
foglalta magában, székhelye Kolozsvár volt. 
 
KÖRÖSVIDÉK, KÖRÖS TARTOMÁNY (Crisana) – az 1968 előtti tartományi 
beosztásban a mai Bihar megyét – Arad és Szilágy megyék egy részét magában foglaló 
tartomány volt a Tiszántúl Romániához tartozó részén. Székhelye Nagyvárad volt. 
 
MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY, MAROS MAGYAR AUTONÓM 
TARTOMÁNY – az 1952-ben a Székelyföldön Marosváráshely székhellyel létrehozott 
Magyar Autonóm Tartomány egy egykori székely székek közül Udvarhelyt, Csíkot, 
Háromszéket és Marosszéket foglalta magában. Az 1961-es területi átszervezéskor Maros 
Magyar Autonóm Tartománynak keresztelték át és a szomszédos vegyes lakosságú mezőségi 
és Kis-Küküllő völgyi részekkel bővítették ki, viszont elcsatolták Háromszéket, így a 
tartomány lakosságának már csak 2/3-a volt magyar. 1968-ban a Maros Magyar Autonóm 
Tartomány megszűnt, helyén Maros és Hargita megye alakult meg. 
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MÁRAMAROS – eredetileg a Tisza felső folyásánál elterülő Máramarosi-medencére és 
hegységkeretére vonatkozó tájnév. Máramaros a történeti Magyarország egyik legnagyobb 
vármegyéje volt, amelyet 1918 után Románia és az akkor Csehszlovákiához, 1945 óta pedig a 
Szovjetunióhoz tartozó Kárpát-Ukrajna között osztottak fel. Az 1952-ben felállított 
Máramaros tartomány székhelye a korábban Szatmár megyéhez tartozó Nagybánya lett. A 
tartomány helyén 1968-ban Szatmár és Máramaros megye alakult meg. 
 
MÓCFÖLD – (Tara Motului) – román néprajzi tájegység az Erdélyi-középhegység 
belsejében, az Aranyos forrásvidékén, központja Topánfalva (Cimpeni). 
 
MOLDVA (Moldova) – történelmi tartomány a Kárpátok K-i előterében. A tatárjárásban 
elpusztult Kunország (Kumánia) helyén a XIV. században megalakult Moldvai Fejedelemség 
határai DK-en a Duna-deltáig és a Fekete-tengerig, K-en a Dnyeszterig terjedtek. A 
fejedelemség székhelye először Moldvabánya (Baia), majd Szucsáva (Suceava) és Jászvárás 
(Iasi) volt. Moldva középkori története párhuzamos Havasalföldével, a XV. század végén 
török függőségbe került, sőt Fekete-tenger melléki része Budzsák néven közvetlenül 
Törökország (ill. a krimi tatárok) birtoka lett. 1775-ben Ausztria megszerezte Bukovinát majd 
az 1812.es orosz-török háborúban Moldvának a Prut és a Dnyeszter közötti része Besszarábia 
néven a cári Oroszországhoz került. 1856-ban a krimi háború után Moldva visszakapta Dél-
Besszarábiát, és így tengeri kijárathoz jutott. 1861-ben Moldva kezdeményezte a két román 
fejedelemség egyesülését, majd 1878-től a független Románia egyik országrésze lett, azonban 
a berlini kongresszus Dél-Besszarábiát ismét Oroszországnak ítélte, Romániát pedig a török 
uralom alól felszabadult Dobrudzsával kárpótolta. 1918-ban Románia megszerezte 
Besszarábiát és Bukovinát. 1940-ben azonban Besszarábiát és É-Bukovinát Románia átadta a 
Szovjetuniónak és bár a második világháború idején Románia visszaszerezte őket ezek a 
területek később is a Szovjetunióhoz tartoztak. A romániai Moldva jelenleg 8 megyére van 
beosztva. Moldva jelentősebb városai a megyeszékhelyek: Szucsáva, Botosán, Karácsonkő 
(Piatra Neamt), Jászvásár, Bákó, Vaszló, Foksány (Focsani) és Galac (Galati) és a további 
négy municipium: Gheorghiu-Dej város, Románfalva (Comanesti) szén-, míg Aknavásár 
(Tirgu Ocna) sóbányaváros, Békás (Bicaz a Besztercén felépített vízerőműről ismert, Vatra 
Dornei és Szaláncfürdő (Slanic Moldovei) fürdővárosok. Husz (Husi) városát a XV. 
században Dél-Magyarországtól menekült husziták alapították. Szucsava és Németvásár 
(Tirgu Neamt) környékén vannak a nevezetes É-moldvai kolostorok. A moldvai csángó 
magyarság jelenleg az országrész lakosságának alig néhány %-át teszi ki (Bákó megyében 15 
%-ot), történeti szerepe azonban sokkal jelentősebb. A magyar jelenlét oklevelekkel a XIII. 
századtól dokumentálható, de valószínűleg már a honfoglalás óta van a tartománynak magyar 
lakossága is (Moldva a IX. században Etelköznek nevezett Fekete-tenger melléki vidék Ny-i 
szélét képezi). A moldvai csángók a magyarság legkeletibb néprajzi csoportja, a Moldva É-i 
és K-i részén élők a felső-tiszavidéki és ÉK-erdélyi magyarokkal a D-i csoportok a 
székelyekkel mutatnak közös vonásokat. Elzártságuk folytán kultúrájukban sok archaizmus 
őrződött meg. A középkorban, amíg Moldva a Magyar Királyság hűbérese volt és egyházuk is 
a magyarországihoz tartozott, a moldvai magyarok a magyarországiakkal szerves egységet 
képeztek. A XVIII. században még a Pruttól K-re, a Dnyeszter partján is léteztek magyar 
szórványok. A magyaroknak (és az erdélyi szászoknak) jelentős szerepük volt a moldvai 
városok kialakulásában is, a városi magyarság azonban nagyrészt asszimilálódott a románok 
közé. A moldvai magyarságnak anyanyelvű iskoláik – az 1940-es fennállásától eltekintve – 
sohasem voltak. Egyházilag a jászvásári római katolikus egyházmegyéhez tartoznak, papjaik 
is túlnyomóan román nyelvűek (bár többnyire magyar származásúak). Mindez odavezetett, 
hogy az évszázadok során kb. 2/3-uk nyelvileg már a románok közé asszimilálódott és csak 
római katolikus vallásával különül el a görögkeleti környezettől. Leginkább a Bákó környéki, 
nagy falvakból álló nyelvszigeten, valamint a Székelyfölddel szomszédos kárpáti 
folyóvölgyekben beszélnek ma is magyarul. A moldvai magyarság legészakibb csoportját, a 
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bukovinai székelyeket visszatelepítették Magyarországra, a többiek áttelepítéséről is folytak 
tárgyalások, a második világháború azonban ezt nem tette lehetővé (csak néhány száz 
moldvai csángó települt át, ők ma – a bukovinai székelyek többségével együtt – a Dél-
Dunántúlon élnek). 
 
NYUGATI ORSZÁGRÉSZ – Hunyad, Arad, Temes és Krassó-Szörény megyék 
összefoglaló neve, amelyek Románia egyik fontos ipari (főleg nehézipari) körzetét alkotják, 
Arad és Temes megye mezőgazdaságilag is nagy jelentőségű. Az országrész lakosságának kb. 
10 %-a magyar (220 ezer fő), 7 %-a német, 5 %-a szerb, bolgár, cseh, szlovák és ukrán 
nemzetiségű (1980-as adatok). 

A történeti Erdélyhez (ill. kis részben a Partiumhoz) tartozó Hunyad megye székhelye 
Déva (Deva). Municipiumi rangja van Vajdahunyadnak (Hunedoara –kohászati központ, a 
Hunyadiak származási helye) és Petrozsénynek (Petrosani) is, az utóbbi a külön címszóban is 
tárgyalt Zsílvölgyi-medence központja. További jelentősebb városok Szászváros (Orastie, 
Broos), Hátszeg (Hateg), Brad (Brad) és Piski (Simeria – vasúti csomópont,). A községek 
közül megemlítjük Gyalárt (Ghelari – vasércbánya ) és a római Dacia egykori fővárosát, 
Sarmizegetusát. A Bánátba átvezető Erdélyi-Vaskapu Hunyadi János, az Erdélyi-medence 
bejáratánál lévő Kenyérmező Kinizsi Pál győztes csatájának helye (1442, ill. 1479). A 
Retyezát hegységben van Románia első nemzeti parkja. 

Arad megyének a Maros bal partjára eső része a Bánsághoz, a jobb parti része a 
Tiszántúlhoz tartozott. A megye székhelye Arad, városai közül Borosjenőt (Ineu), Pankotát 
(Pincota), Lippát (Lipova), valamint Nagylak (Nadlac) közúti és Kürtös (Curtici), vasúti 
határállomást említjük. Vinga a Kárpát-medence legnagyobb bolgár települése. Világos 
(Siria) az 1849. augusztus 13-i fegyverletétel színhelye. 

Temes megye a Bánság középső részét foglalja magában, székhelye Temesvár (Timisoara, 
Temeschburg). Másik municipiuma Lugos (Lugo), városai közül Nagyszentmiklóst 
(Sinnicolau Mare), Bartók Béla szülőhelyét, a nagyszentmiklósi kincs lelőhelyét említjük. 
Csatád (Catad, Lenauheim) községben született Lenau osztrák-német költő. 

Krassó-Szörény megye a Bánság DK-i, hegyes részén terül el, székhelye Resica (Resita). 
Városai közül megemlítjük Aninát, Oravicát (Oravita), Újmoldovát (Moldova Nouá), 
Karánsebest (Carabsebes) és Herkulesfürdőt (Báile Herculane). Ismert bányahelyek még 
Dognácska (Dognecea), Szászkabánya (Sasca Montaná) és Ruszkica (Ruschita). 
 
PARTIUM – az Erdélyhez kapcsolt magyarországi részek elnevezése a XVI-XIX. században. 
Ezek a területek az erdélyi fejedelmek magánbirtokának számítottak, és a fejedelem halálával 
visszaszálltak a Magyar Királysághoz. A Partium legnagyobb kiterjedését Bethlen Gábor és a 
két Rákóczi György alatt érte el, amikor – a hagyományos Máramaroson, Szilágyságon, Bihar 
és Zaránd megyén, valamint egyes temesközi részeken kívül – még 7 felső-magyarországi 
vármegye (Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ugocsa, Zemplén, Abauj és Borsod) is Erdélyhez 
kapcsolódott. A török kor után a Partium egy részét – a magyar országgyűlések rendszeres 
tiltakozása ellenére – továbbra sem Magyarországgal, hanem Erdéllyel együtt igazgatták. 
Megszűnésekor, 1861-ben a Partiumhoz tartozott még a Szilágyság (Kővárvidék, Közép-
Szolnok és Kraszna megye), valamint a Fehér-Körös forrásvidékén fekvő Zaránd megye. 
 
SZÁSZFÖLD, KIRÁLYFÖLD (Königsboden, Pamintul Craiesc) – a magyar királyok által a 
középkorban határvédelemre és a kereskedelmi élet fellendítésére Erdélybe telepített szászok 
800 éve élnek mai hazájukban, nagy szerepük volt az erdélyi városok kialakulásában és 
fejlődésében. Évszázadokon keresztül széleskörű autonómiát élveztek. Legnagyobb 
csoportjuk a Maros, a Kis-Küküllő és az Olt közötti D-erdélyi területen (Nagyszeben, 
Medgyes, Segesvár és Szászsebes városokban és környékükön) élt. Kisebb csoportjaik a 
barcasági (Brassó környéki) és az ÉK-erdélyi (Beszterce és Szászrégen vidéki) szászok, az 
utóbbi csoportjuk nagy részét már a második világháború után kitelepítették. 1976 óta az 
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erdélyi szászok Németországba költözése felgyorsult. A szászok túlnyomó többsége 1876-ig a 
szász székek és vidékek keretében (az autonóm státuszú Királyföldön), kisebb részük a 
szomszédos, ill. a Királyföldbe ékelődő magyar vármegyei területen élt. A Szászföld 
lakosságát a XVIII. század óta azonban egyre nagyobb százalékban románok alkotják (ma 
már többségben vannak). A szászok fővárosa, egyházi és igazgatási központja Nagyszeben 
volt – az osztrák igazgatás idején két ízben (1732-91, majd 1849-65 között) Erdély fővárosa -, 
amely ma is az erdélyi németek szellemi központjának számít. A szász székek és vidékek a 
következők voltak: Szeben-, Szászváros-, Szászsebes-, Szerdahely-, Medgyes-, Segesvár-, 
Újegyház-, Nagysink- és Kőhalomszék, valamint Brassó és Beszterce vidéke. 
 
SZÉKELYFÖLD (Pámitul Secuilor) – a Kárpát-medence K-i peremén élő székelyek a 
vármegyei magyarok és a szászok mellett Erdély harmadik államalkotó nemzetét képezték 
(noha a magyarok és székelyek a legrégebbi, belátható korok óta ugyanazt a nyelvet beszélik). 
Saját közigazgatási egységeik, a székely székek 1876-ig álltak fenn. A székelyek a Keleti-
Kárpátok vidékén kb. 700 ezres, ma is csaknem teljesen zárt nyelvtömböt alkotnak, itt 
található az öt székely szék közül négy: Udvarhelyszék (fő helye Székelyudvarhely, amely 
egyben az egész székelység igazgatási központja volt), Csíkszék (ide tartozott Gyergyó és 
Kászon is, székhelye Csíkszereda volt), Háromszék (Sepsi- Kézdi – Orbaiszék, 
Sepsiszentgyörgy székhellyel) és Marosszék (Nyárádszereda székhellyel). Az ötödik, 
Aranyosszék területileg elkülönülve Torda és Nagyenyed között található (székhelye Felvinc 
volt). 1876 után a Székelyföldön is vármegyéket szerveztek. A Székelyföld 1918 óta 
Erdéllyel együtt Romániához tartozik. 1940-44 között a második bécsi döntés – Aranyosszék 
kivételével – Magyarországnak juttatta, majd visszakerült Romániához. 1952-67 között itt 
állították fel a Magyar Autonóm Tartományt Marosvásárhely székhellyel. 1968 óta az 
összefüggő székely székek területe Maros, Hargita és Kovászna, Aranyosszék pedig Fehér és 
Kolozs megyékhez tartozik. 
 
SZILÁGYSÁG (Salaj) – az Alföld és az Erdélyi-medence közötti átmeneti terület. Az 
egykori Partiumhoz tartozott. 1968-ban Szilágy megyét a régi határaihoz képest K felé eltolva 
hozták ismét léte: az Erdélyi-medence belsejében fekvő román lakosságú részekkel bővítették 
ki, ugyanakkor Tasnád környékét Szatmárhoz csatolták, így a román lakosság aránya elérte a 
75 %-ot. A Szilágyság magja a Zilah környéki magyarlakta falvak csoportja. 
 
SZÖRÉNYSÉG (Severin) – az Olténiára is kiterjedő középkori Szörényi Bánság nevéből 
származó tájfogalom Karánsebes és Orsova környékét jelenti. A török kiűzése után, a XVIII. 
században a Bánáti végvidék részeként itt állították föl a Karánsebes székhelyű 
Románbánsági ezredet. Ennek helyén 1873-ban Szörény vármegye alakult meg, amelyet 
1881-ben egyesítettek Krassó vármegyével. A Szörénység a mai Krassó-Szörény megye K-i 
felét alkotja. 
 
TISZÁNTÚL – a történeti Magyarország tiszántúli részéből a Bánság K-i fele, Bihar, Arad, 
Csanád, Szatmár, Ugocsa és Máramaros megyék egy része, valamint a Szilágyság tartozik 
1919 óta Romániához. A református egyházigazgatásban ez a terület szerepel Királyhágó 
melléki egyházkerület néven. A román tájszemléletben a Tiszántúlnak a Bánát, a Körösvidék 
és Máramaros együtt felel meg, az Alföld K-i részét román tájbeosztások Nyugati- vagy 
Tiszai-Alföld néven említik. 
 
 

JUGOSZLÁVIA / Szerbia, Horvátország, Szlovénia 
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Jugoszlávia, a déli szláv népek közös hazája, az első világháború végén jött létre. A 
kezdetben Szerb-Horvát-Szlovén Királyságnak nevezett új ország 1929-ben vette fel a 
Jugoszlávia nevet. Alkotórészei sokban eltérő történeti, kulturális és gazdasági örökséget 
hoztak magukkal. A délszláv állam magja és a két világháború között vezető szerepet vivő 
alkotórésze Szerbia volt. A kis Szerb Királyság az 1912-13-as Balkán-háborúkban jelentős 
területekkel, többek között Macedóniával és Koszovó-Metohijával bővült. Az első 
világháborúból a győztesek oldalán került ki, egyesült a vele együtt harcoló Montenegrói 
Királysággal, valamint az Osztrák-Magyar Monarchia délszláv lakosságú területeivel. Ez 
utóbbiak közé tartozott a történelmi Magyarország társországaként széleskörű autonómiával 
bíró Horvát-Szlavónország, az osztrák-magyar kondomíniumnak (közös birtoknak) számító 
Bosznia-Hercegovina, az osztrák örökös tartományok – Krajna, Stájerország és kis részben 
Karintia – területéből alakult Szlovénia, az ugyancsak osztrák tartományként igazgatott 
Dalmácia, végül Magyarországból Baranya és a Bánság egy része, valamint a Muravidék. 
 A második világháború idején, 1941-ben Jugoszlávia részeire esett szét. 1941-től 
1944-45-ig Jugoszlávia nagy része német, egyes részei olasz, magyar és bolgár megszállás 
alatt voltak, Horvátországban fasiszta állam alakult. A megszállók ellen kibontakozó 
partizánmozgalom alapozta meg az új Jugoszláviának az etnikai konfliktusok  
kiküszöbölésére hivatott föderatív  felépítését. A felszabadulás után, 1945-ben a királyság 
eltörlésével létrejött a hat köztársaságból és két autonóm tartományból álló Jugoszláv 
Szocialista Szövetségi Népköztársaság. Az 1947-es párizsi béke Jugoszláviának ítélte 
Olaszországnak az Adria keleti oldalán lévő birtokait (Isztriát, Fiumét, Zárát és az olasz kézen 
lévő szigeteket). Trieszt és környékének hovatartozása egyelőre nyitva maradt és csak az 
1954-es kompromisszumos londoni egyezménnyel oldódott meg. 
 Jugoszláviát világszerte mint soknemzetiségű országot ismerték. 23 milliós 
lakosságának (1985) 70 %-a a szerbhorvát nyelvet beszéli (több nyelvjárásban), azonban 
kulturális és történeti hagyományaik miatt a szerbhorvát nyelvűek is több nemzetet, ill. 
etnikai egységet képeznek (szerbek, horvátok, muzulmán, délszlávok, crnagoriak, sokácok, 
bunyevácok, stb.). Rajtuk kívül két délszláv nemzet (a szlovének és a macedónok), valamint 
számos nemzetiség (albánok, magyarok – 340 ezer (1990) -, törökök, szlovákok, románok, 
bolgárok, ruszinok, csehek, olaszok, cigányok) alkották Jugoszlávia lakosságát. A második 
világháborúig jelentős – közel 1 milliós – német kisebbség is élt itt, őket azonban 
kitelepítették. Vallási tekintetben ugyancsak heterogén a lakosság: a szerbek, a macedónok és 
a crnagoriak görögkeletiek, a horvátok, a szlovének, a sokácok és a bunyevácok római 
katolikusok, Bosznia-Hercegovina délszláv lakosságának egy része, továbbá az albánok és a 
törökök mohamedánok, a magyarok római katolikusok és reformátusok, a szlovákok római 
katolikusok és lutheránusok, a ruszinok görögkatolikusok. 
 
BÁCSKA (Backa) – a Duna-Tisza közének D-i része, a történeti megyebeosztásban Bács-
Bodrog vármegye területe. Az első világháború után a Bácska D-i háromnegyede került 
Jugoszláviához, ez a rész ma a Vajdasághoz tartozik. A Bácska É-i része löszös hátság, D-i 
része ártéri síkság, a D-Bácskát behálózó csatornarendszerből a Bácskai-Nagy-csatorna 
(Ferenc-csatorna) a legfontosabb. Városai közül megemlítjük Újvidéket (Novi Sad), 
Szabadkát (Subotica), Zombort (Sombor – az egykori megyeszékhely), Zentát (Senta – 1697-
ben Savoyai Jenő törökök feletti győzelmének helyszíne), Magyarkanizsát (Kanizja), Óbecsét 
(Becej), Szenttamást (Srbobran), Topolyát (Backa Topola) és Apatint. Horgos (Horgos) 
határállomás a budapest-belgrádi  főúton, Bezdánnál (Bezdan), Gombosnál (Bogojevo), 
Palánkánál (Blacka Palanka) és Újvidéken Duna-hidak vannak, Bács (Bac) a középkori 
megyeszékhely, Bácska Magyarországhoz tartozott. Ide telepítették le 1941-ben a 
Bukovinából hazatérő székelyeket, akik a háború végén tovább költöztek Magyarországra. 
 
BÁNSÁG, BÁNÁT (Banat) – történelmi tartomány a Duna-Tisza-Maros közén. Az első 
világháború után Jugoszláviához került Ny-i harmada jelenleg a Vajdaság K-i részét alkotja. 
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Itt van a Delibláti-homokhátság és a (nagyrészt már lecsapolt) Alibunári-mocsár, egyébként 
nagyrésze termékeny löszös síkság. A román határ közelében emelkedő Verseci-hegység a 
Déli-Kárpátok tartozéka (borvidék). Városai: Nagybecserek (Zrenjanin – Torontál megye 
egykori székhelye), Nagykikinda (Kikinda), Pancsova (Pancevo), Versec (Vrsac), Fehér-
templom (Bela Crkva) és Kevevára (Kovin). Törökbecsénél (Novi Bece) tiszai vízlépcső van. 
 
BARANYA, BARANYAI-HÁROMSZÖG (Baranja) – a D-dunántúli Baranya megyének az 
első világháború utáni rendezéskor csak a Duna-Dráva összefolyásánál lévő DK-i része került 
Jugoszláviához. Lakói horvátok, sokácok és magyarok, Pélmonostoron (Beli Monastir) van a 
horvátországi magyarok középiskolája. Baranyavár (Baranjin Vrh) Baranya vármegye 
névadója és középkori székhelye volt. A jugoszláviai Baranya városi központja a Dráva tulsó 
partján, Szlavóniában lévő Eszék (Osijek). 
 
CRNA GORA, MONTENEGRO – Jugoszlávia legkisebb köztársasága, fővárosa Titográd. 
1852 óta önálló fejedelemség, később királyság volt, Szerbia oldalán vett részt a Balkán-
háborúban és az első világháborúban. 1918-ban beolvad a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságba. 
Lakosai a szerbhorvát nyelvű, de külön nemzetiséget képező cnagoraiak, valamint kisebb 
számban albánok. 
 
HORVÁT-SZLAVÓN VÉGVIDÉK – a Magyarország D-i határai mentén a XVIII. 
században végleges formát öltött Katonai Határőrvidék Horvátországgal és Szlavóniával 
szomszédos szakasza (a Horvát végvidéket már a XVI. században létrehozták). A Horvát-
Szlavónország része lett, 1882-ben számolták fel (polgárosították és beolvasztották a 
megyerendszerbe). 
 
MURAKÖZ (Medimurje) – a Dráva és a Mura közötti terület Horvátországban, városi 
központja Csáktornya (Cakovec). A történetileg Magyarország részét képező Muraköz a török 
háborúk idején lett csaknem teljesen horvát lakosságú, 1849-61 között tartozott először 
Horvátországhoz. A XVII. században itt volt Zrinyi Miklós birtokainak központja. 
 
SZLAVÓNIA (Slavonija) – régebben Tótországként, ill. Drávántúlként emlegetett történelmi 
tartomány Eszék (Osije) központtal a mai Jugoszláviában, a Dráva és a Duna, ill. a Száva 
között (K-i része a Szerémség). A tartomány korábbi magyar lakosságából csak Eszék 
környékén maradt néhány falu (a szlavóniai magyar nyelvsziget: Rétfalu, Haraszti, 
Szentlászló és Kórógy), egyébként a lakosság nagy része horvát, sokác (Boszniából menekült 
katolikus délszláv) és szerb, kisebb számban betelepült magyarok és egyéb nemzetiségek is 
előfordulnak. A már a török kiűzése óta Magyarországtól elkülönítve igazgatott Szlavónia 
1868-tól Horvát-Szlavónország része lett, 1918-tól Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, majd 
Jugoszlávia része. 
 
VAJDASÁG (Vojvodina) – autonóm tartomány Jugoszláviában, a Szerb Szocialista 
Köztársaságban. A tartomány 3 természeti és történeti egységből tevődik össze: a Duna-Tisza 
köze D-i részét elfoglaló Bácskából – a Tiszától K-re elterülő Bánságból – a Duna-Száva 
közötti Szerémségből (pontosabban mindháromnak csak egy részét foglalja magában). A 
tartomány székhelye Újvidék (Novi Sad), másik legjelentősebb városa Szabadka (Subotica). 
A Vajdaság 1918-ig Magyarországhoz (a Szerémség ezen belül a horvát-szlavón 
társországhoz) tartozott. A két világháború között a mai Vajdaság területe a nemzetiségek 
arányának csökkentése végett nagy kiterjedésű ó-szerbiai részekkel volt – minden autonómia 
nélkül – a Belgrád székhelyű Dunai bánságba összevonva. 1941-44-ben a Bácska visszakerült 
Magyarországhoz, a bánság német, a Szerémség pedig horvát (usztasa) megszállás alá került. 
Az 1945 után Szerbia részeként megalakult Vajdaság Autonóm Tartományban a 
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szerbhorváton kívül hivatalos nyelv a magyar, a szlovák, a román és a ruszin is (a jelentős 
számú német lakosságot a második világháború után kitelepítették). 
 
VENDVIDÉK – a szlovén tájszemlélet szerint Murántúl (Prekmurje), a Mura és a Rába 
között élő szlovének tájegysége. A szlovének a Ny-Dunántúlon őslakosnak tekinthetők, már a 
magyar honfoglalás idején itt éltek. Az egykor a történeti Magyarországhoz tartozó, a többi 
szlovéntől némileg eltérő szlovén (vend) népcsoport 1920 óta – 1941-45 közötti 
megszakítással, amikor ismét Magyarországhoz kerültek – Jugoszláviához tartozott. Néhány 
ezer szlovén él Magyarországon Szentgotthárd térségében és néhány ezer magyar 
Szlovéniában Alsólendva (Lendava) környékén. A Vendvidék városi központjai 
Muraszombat (Murska Sobota) és Alsólendva. 
 
 

AUSZTRIA/Felsőőr 
 
FELSŐŐRSÉG, FELSŐŐŐR VIDÉKE: A történeti Vas megye Rábán túli területén, az 
egykori Árpád-kori gyepü vidékén a Pinka völgyében fennmaradt magyar településcsoport, 
nyelvsziget neve. A 20. sz. elején Felsőőr, Alsóőr, Őrsziget és Jobbágy községek tartoztak 
hozzá. Gazdálkodásuk a sajátos szubalpi környezetben alakult ki, jelentékeny állattartásuk 
mellett nem elhanyagolható irtásos szántóművelést fejlesztettek ki. A Felsőőrség a trianoni 
békeszerződés óta Ausztriához tartozik, mint Burgenland-tartomány része. A burgenlandi 
magyarok számát 1990-es népszámlálási adatok szerint 5000 fő volt. 
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Ausztria Ausztria -- BurgenlandBurgenland
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