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1. Az amerikai rutének és csehszlovák politika mesterkedései
1918. május – 1919. november
A történelmi Magyarország Kárpátalja nagytáját alkotó négy vármegye – Ung, Bereg, Ugocsa és
Máramaros –, szinte teljes egészének idegen, csehszlovák, illetve román katonai megszállása az első
világháború végén, majd elszakítása 1919-1920-ban, nem előzmények nélküli. Mielőtt röviden felvázolnánk
ennek történetét, leszögezzük: e területen élő több mint félmillió rutént és a negyedmilliónál számosabb
magyart, nem kérdezték meg, hogy akar-e Csehszlovákiához, illetve Romániához tartozni. Kárpátalja nagy
részének a későbbi csehszlovák államhoz való csatolása elsősorban az amerikai rutén mozgalom és a cseh
diplomácia, és nem utolsó sorban az igen sikeres hangulatkeltés, illetve bujtogatás műve volt. Ennek esélyei
1918. májusában jelentősen megnövekedtek, amikor Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937), a Csehszlovák
Nemzeti Tanács elnöke propagandakörutat tett az Egyesült Államokban.
Itt kell szólnunk a cseh politikus amerikai kapcsolatairól, illetve annak előzményeiről. Bécsi egyetemi
tanulmányai után az 1870-es évek elején, Masaryk Lipcsében filozófiát tanult. E városban találkozott
jövendő feleségével, Charlotte Garrigue amerikai állampolgárral, a később – 1913. és 1921. között –
hivatalban lévő és a párizsi békekonferencián is résztvevő amerikai elnök, Woodrow Wilson unokahúgával.
A csehszlovák állam megalapítója a felesége vezetéknevét is felvette, és cseh, majd csehszlovák
politikusként – Tomáš Garrigue Masaryk – néven vált ismertté.1 Ezt követően négy alkalommal; 1878-ban,
1901-ben, 1903-ban és 1918-ban tartózkodott hosszabb-rövidebb ideig az Egyesült Államokban. Közben öt
évvel első amerikai útja után, 1883-ban került Bécsből a cseh fővárosba, ahol az előző évben választották
szét a prágai cseh-német tannyelvű Károly–Ferdinánd Egyetemet. Ekkor indult a morva–szlovák apától és
elnémetesedett cseh anyától született Tomáš Garrigue Masaryk cseh nemzeti tudományos és politikai
pályája. 1882. és 1914. között a prágai cseh tannyelvű egyetem tanára, majd professzora, közben 18911893-ban, majd 1907-től az osztrák Reichsrat, a Birodalmi Tanács képviselője. Az 1890-es évek közepétől
jelentek meg az új cseh nemzeti történelemszemlélet és társadalompolitikai programot megfogalmazó
könyvei, tanulmányai, cikkei. T. G. Masaryk ebben az időben dolgozta ki az ún. „csehszlovákizmus”
elméletét. Abból a meggyőződésből indult ki, hogy a szoros nyelvi és kulturális kapcsolatok következtében
a csehek és a szlovákok egyazon népet, a „csehszlovák” nemzetet alkotják. Nézetét a befolyása alá került
szlovák „hlaszisták” is átvették, akik a 19-20. század fordulóján a felvidéki Szakolca, majd Rózsahegy
városában kiadott „Hlas” (’Hang’) című folyóirat körül tömörült fiatal liberális értelmiségiek voltak, s
Vavro Šrobár és Pavol Blaho volt a vezérük. Masaryk az első világháború kitörése után, 1914-ben
Franciaországba, majd Nagy-Britanniába emigrált. Ekkor szakított a Monarchia föderatív átalakításának,
illetve megőrzésének gondolatával, és az antant országaiban – Eduard Benešsel együtt – éles Monarchiaellenes politikai- és propaganda tevékenységet fejtett ki. Egy önálló csehszlovák állam létrehozását
követelte, amiért – távollétében – a Monarchia egyik bírósága hazaárulásért halálra ítélte. Masarykot 1916.
február 13-án a Párizsban megalakult Csehszlovák Nemzeti Tanács elnökének választották. A tanácsot
1918-ban az antanthatalmak – Franciaország június 29-én, Nagy-Britannia augusztus 9-én, az Amerikai
Egyesült Államok szeptember 3-án – harcoló szövetséges félnek, illetve ideiglenes csehszlovák kormánynak
ismerték el.2
Visszatérve a cseh politikus negyedik amerikai, immár erőteljes propagandaútjára, Masaryk 1918.
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Masaryk 1918. május 30-án adta át a Pittsburghban a Народна Обрана (Narodna Obrana, ’Nemzeti
Védelem’) rutén politikai egyesület azt az emlékiratot, amelyben fő célként a következőt fogalmazták meg:
az egész kárpátorosz (rutén) nép egyesítése a csehszlovák állammal, önkormányzati alapon.3 A mozgalom
nagy megdöbbenést váltott ki a magyar államhoz hűséges amerikai rutén kivándoroltak tömegeiben,
különösen a lelki gondozásukat végző görög katolikus papság soraiban. Az Obrana cseh-barátságát, azaz
„čechofil” magatartását pravoszláviának és huszitizmusnak minősítették.
Két és fél hónap múlva, 1918. július 13-án Homesteadben, az amerikai rutén kivándoroltak
legfontosabb központjában ellenszervezetet alakítottak Amerikanszka Narodna Rada Uhroruszinov
(Американська Народна Рада Угрорусинов, ’Amerikai Magyarorosz Nemzeti Tanács’) néven, amelynek
23 elnökségi tagja közül kilenc, köztük az elnök, Csopey Miklós görög katolikus lelkész volt.4 Ez a
szervezet szintén emlékiratot szerkesztett, de azt nem Masaryknak, hanem Woodrow Wilson amerikai
elnöknek juttatta el. A memorandum a rutén nép sorsának megoldására három lehetőséget vázolt fel: 1. a
magyar és a rutén nép legyen teljesen független; 2. ha ez nem lehet, engedtessék meg a rutén népnek a
galíciai vagy bukovinai ruténséghez való csatlakozás; 3. vagy legalább önkormányzatot kapjon valamely
állam, esetleg Magyarország keretében.5
Közben június 26-án, a pennsylvaniai Mokesportban megalakult a harmadik rutén politikai szervezet,
angol nevén: Ruthenian American National Council, ’Amerikai Rutén Nemzeti Tanács’. Elnöke Zsatkovics
Grigorij Ignatij6 (Жаткович Григорий Игнатий, a magyar forrásokban Zsatkovics Gergely 1886-1967,
angol: Zhatkovych Gregory, cseh: Žatkovič). Rutén származású amerikai jogász, aki Bereg vármegyei
Galambos községben született, ekkor az Egyesült Államokbeli Detroit városában működő General Motors
Corporation Autógyár jogtanácsosa, Podkarpatská Rus későbbi első kormányzója. Az amerikai rutén tanács
is három lehetőséget tartott megvalósíthatónak: 1. a rutén nép teljes függetlensége, 2. a galíciai és a
bukovinai ukránokkal való unió, 3. az előbbi kettő sikertelensége esetén a teljes területi autonómia. Nem
hagyható említés nélkül, hogy a három amerikai rutén szervezet azokban a hetekben, hónapokban szőtt
terveket a Monarchiában élő testvérei sorsáról, amikor azok államukhoz, illetve Magyarországhoz
megértően viszonyulva a frontokon harcoltak Oroszország ellen, és semmit sem sejtettek a hátuk mögötti
amerikai tervezgetésekről, és a cseh fondorlatoktól.
A mokesporti, illetve a homesteadi két ellenlábas amerikai rutén politikai szervezet emlékiratának első
két pontja lényegében azonos, a harmadikban viszont éles az eltérés. A homesteadi nyilatkozat harmadik
pontja a követelések teljesítése után nem tartotta kizártnak a status quo fenntartását, azaz a rutén lakta
területek Magyarország keretében való maradását. A következő hónapok tétlenséggel teltek el, majd október
1-jei scrantoni gyűlésén a Narodna Rada is elfogadta Zsatkovics emlékiratát. Itt azonban szó sem esett a
csehszlovák csatlakozásról, csak a fenti hármas lehetőségről. Ez megdöbbentette Masarykot, ezért
Pittsburghban tárgyalásokat kezdeményezett Zsatkoviccsal az amerikai rutén követelésekről. Az itt kötött
ún. pittsburghi szerződésről egy évtized múlva, 1929-ben Masaryk köztársasági elnök levelet írt a
Szlovákiának az előbbi egyezményben megígért autonómia megadását követelők vezéréhez, Andrej Hlinka
(1864-1938) országgyűlési képviselőhöz. Masaryk kioktatta Hlinkát, hogy ne követelőzzön: „Nézze csak
milyen hibákat követett el az ún. pittsburghi szerződéssel. De facto autonómiájuk volt a fordulat óta s most
már megkapták a szerződésben foglalt minden kívánságot. Azonban a fődolog, hogy annak a
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megbeszélésének dokumentuma hamis; nemcsak azért, hogy azt az emberek csak utólagosan írták alá,
hanem legfőképpen azért, hogy abban az időben, midőn az amerikai tótok ezt a megbeszélést követelték, a
(Tót) Liga törvényesen nem létezett, a (csehszlovák) állam csak 1919-ben ismerte el”.7 Az előbbiekből
látható, hogy Masaryknak és Benešnek a pittsburghi szerződéssel – hasonlóan, mint az 1918. október 30-i
turócszentmártoni deklarációval (az akkor közjogilag még nem létező, és az államhatárait még sem jelölt
„Szlovákia” csatlakozása Csehországhoz) – nem volt más céljuk, mint a világ közvéleményének és azoknak
a köröknek a félrevezetése, akik a békeszerződések tárgyalásakor a nemzetek sorsáról döntöttek.
Zsatkovics ezt követőn elérte Wilsonnál, hogy fogadja tárgyalópartnerét, Masarykot, amely 1918.
október 21-én meg is történt. Az amerikai elnök elutasította a Zsatkovics hármas javaslata közül az első
kettőt és a magyar megoldást (status quo), és helyettük egy szomszéd állammal való közvetlen tárgyalást
ajánlott. Zsatkovics ezután már csak a Cseh-Szlovák-Rutén államegységben látta biztosítva népe jövőjét. A
tárgyalások után két nap múlva, október 23-án a rutén népet fölvették az „elnyomott közép-európai
nemzetek uniójába”, a csehszlovákok, lengyelek, délszlávok, ukránok, litvánok és románok közé.
Tárgyalásokat folytattak Masarykkal, aki a rutének számára önkormányzatot és kedvező határ
megállapítását ígérte. Három nap múlva, október 26-án tartották a philadelphiai kongresszust, ahol az
említett nemzetek függetlenségi nyilatkozatot tettek. A ruténeket Zsatkovics és három küldött képviselte. A
tanácskozás termében a szónokok mögött függő kinagyított térképen az új államok között „Ruszinia”
területét is feltüntették. Erről az országról Zsatkovicsék mint „a csehszlovák államhoz önként csatlakozó
független testvérállamról nyilatkoznak”.8
A híressé vált és számtalanszor hivatkozott philadelphiai egyezmény – ez volt a rutén autonómia első
érzékelhető jele – nem az előbbi kongresszuson, hanem ugyanaznap délután a város egyik szállodájában jött
létre, Masaryk, ekkor még osztrák és Zsatkovics amerikai állampolgár között. Ez azt jelenti, hogy az irat
minden nemzetközi jogi alapot nélkülöző magánszerződés volt, amit Masaryk képletesen már délelőtt
elfogadtatott a kongresszussal. Az egyezmény kimondta: „a magyarországi rutének élve azzal a polgári (?)
joggal, hogy egy teljesen független nemzethez tartozzanak, egyesülni kívánnak a demokratikus csehszlovák
köztársasággal azon feltétel alapján, hogy a magyar–rutén megyék, mint Szepes, Sáros, Zemplén, Abaúj,
Gömör, Borsod, Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros Kárpátaljához fognak tartozni”.9 Zsatkovics másnap
bemutatta a szerződést Wilsonnak, és kérte, hogy az egyedüli tárgyalási alapként szerepeljen a párizsi
békekonferencián. Az amerikai elnök megtagadta egy ilyen egyértelmű nyilatkozat kiadását és aláírását, sőt
kijelentette: előbb küldjék meg az egyezmény másolatait a magyarországi rutén nép vezetőinek
véleményezésre. Ez utóbbiak éppen ebben az időben alakítottak három, egymással ellentétes célokat kitűző
nemzeti tanácsot Eperjesen, Ungváron és Huszton.
A philadelphiai paktum jogi gyengeségét Masaryk is érzékelte, ezért népszavazást rendelt el az amerikai
rutének körében. Ennek résztvevői zömében a pravoszláv irányzatú, oroszbarát, s a 10 ezer példányban
megjelenő Св‰т (Szvit, ’Világ’) című lap olvasói voltak. A voksolást senki sem ellenőrizte, ezért nem
tudni, hogy az eredmények mögött az Amerikában élő mintegy 300 000 főnyi ruténség – ezek nagyobb
része egyébként Galíciából vándorolt ki, és nem Kárpátaljáról! – mekkora hányada állt. Így a referendum
„eredménye” alaposan megkérdőjelezhető, de Masaryk mégis fel tudta használni Wilson elnöknél a
philadelphiai határozat alátámasztására. A „népszavazás” szerint az amerikai ruténség közül a létrejövő
Csehszlovákiához való csatlakozást 67, Ukrajnához 28, a nagyorosz, galíciai melletti, illetve a
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Magyarországnál maradást 2, a teljes függetlenséget 1 % kívánta.10 Masaryknak még ez sem lehetett
meggyőző, mert utasította Zsatkovicsot: újra hívja össze az Amerikai Rutén Nemzeti Tanácsot, hogy az
helyesbítse a szerződés jogi hibáit.
Az egyezményt megkötő Masaryknak és Zsatkovicsnak ugyanis nem volt felhatalmazása arra, hogy az
amerikai rutének nevében nyilatkozzanak, illetve szerződést kössenek. A legfőbb hiányossága, hogy
tárgyalásaik idején Ruténföld nemzetközi jogilag nem létezett, a paktumban elszakításra kiszemelt
északkelet-felvidéki vármegyék Szepestől Máramarosig pedig Magyarország szerves részét képezték.
Ugyanakkor nemzetközi jogi értelemben Csehszlovákia sem volt. A lényegre tapintva jegyezte meg Halász
Miklós: „A csehszlovák állam előbb volt meg, mint az ország! 1918. augusztusában viszont már de jure
létezett, a szövetséges főhatalmak elismerték, volt végrehajtó szerve, hadserege, de főhatalmat még egy
talpalatnyi földön sem gyakorolt”.11 A philadelphiai egyezmény után két nappal, október 28-án deklarálta a
prágai Nemzeti Tanács a csehszlovák állam megszületését, két nap múlva, október 30-án a
turócszentmártoni Szlovák Nemzeti Tanács hozott határozatot „Szlovákia” – még ennek a határait sem tűzte
ki békeszerződés a történelmi Magyarország északi részén! – Csehországhoz való csatlakozásáról. Az előbbi
jogi bizonytalanságokat az ún. scrantoni egyezményben igazították helyre, amely egyébként megismételte a
philadelphiai szerződést,12 de hangsúlyozta: 1918. november 12-étől lép hatályba.
Az ún. „Scranton resolution”-t, az Ruszinok Amerikai Néptanácsa szavazta meg. Az egyezmény
kimondta az „ősi ruszin területek” – Szepes, Sáros, Zemplén, Abaúj-Torna, Gömör, Borsod, Ung, Bereg,
Ugocsa és Máramaros vármegyék – „széles jogkörű autonómiával” való, Csehszlovákiához csatolását. Csak
ezt követően, november 14-én ült csak össze Prágában a csehszlovák nemzetgyűlés, amely elfogadta az
ország ideiglenes alkotmányát, és Masarykot köztársasági elnöknek választotta. Ez után már többnyire az
Osztrák–Magyar Monarchia külügyérei közül verbuválódott csehszlovák diplomaták ügyességén múlt, hogy
miként tudják az amerikai egyezményt a párizsi békekonferencián és az akkor még a történelmi
Magyarországhoz tartozó területen érvényesíteni.

2. A magyarországi rutének – Ruszka Krajna autonóm terület
1918. november – 1919. április
A többségében rutén lakta Északkeleti Felvidéken maguk az érdekeltek, 1918. őszéig vajmi keveset
tudtak, és érzékeltek a hátuk mögött, s a főként a megkérdezésük nélkül folyó amerikai rutén törekvésekről,
valamint a cseh diplomácia nemzetközi mesterkedéseiről. Bár a magyarországi rutén köznépet szociális
gondok gyötörték, s görög katolikus vallását a skizma feszegette, mindez igen kevés volt ahhoz, hogy
szembeforduljon a magyarsággal, s a neki évszázadok óta hazát adó magyar állammal. E nemzeti kisebbség
lakóterületével együtt való elszakítását csak külső erőszakkal, a nemzetközi körülmények sajátos alakulása
következtében lehetett az arra törekvő erőknek megvalósítani. A rutén nép – hasonlóan értelmisége –
túlnyomó része még az összeomlás előtti hetekben is hűséges volt Magyarországhoz. Itt elég, ha csak a
később említendő, 1918. november 9-én, Ungváron alakult Magyarországi Ruthének Néptanácsának, vagy a
december 10-én, Budapesten tartott ruszin nemzetgyűlés törekvéseire utalunk. Az első világháború utolsó
évében, 1918-ra azonban – az ország más vidékeihez hasonlóan – Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros
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vármegyékben is katasztrofálissá vált az élelmiszerhiány, amely a sajátos természeti viszonyok miatt a rutén
népet még érzékenyebben sújtotta, legfőbb táplálékát, a burgonyát és a kukoricát is alig tudta megtermelni.13
Mindezek következtében mindinkább táptalajra lelt az a propaganda, amelynek döntő szerepe volt az
Északkeleti-Felvidék Magyarországtól való elszakításában, és egy teljesen új, addig ismeretlen
államalakulathoz, Csehszlovákiához való csatolásában. A ruszinok a későbbi hathatós cseh közreműködés
eredményeként – miként látni fogjuk – újra Kelethez láncolták magukat, ahonnan évszázadokkal korábban
őseik a Magyar Királyságba menekültek.
Az olaszországi Padovában 1918. november 3-án megkötött és a következő naptól életbe lépő
fegyverszüneti megállapodás elrendelte a Monarchia hadseregének visszavonását a háború kezdete előtti
1914. évi országhatárokra. Ez Magyarország esetében a történeti, a Kárpátok hegyláncával karéjozott
ezeréves határokat jelentette. A padovai fegyverszünettel lezárult a kettős monarchia, azaz Ausztria–
Magyarország számára az 1914. július 28-i hadüzenettel indult világháború. A vereséggel egyértelművé vált
a galíciai ukrán–rutén kérdés elszakadással, önállósodással való megoldása, amely várhatóan a
magyarországi rutének sorsát is befolyásolta. A Károlyi Mihály vezette magyar kormány a nemzetek
önrendelkezési joga alapján közelítette meg a nemzeti kérdést. A ruszin értelmiség egy csoportja Gebé
Péter14 (Гебей Петр, 1864-1931) munkácsi görög katolikus kanonok, a későbbi püspök és a magyar–ruszin
kettős kötődésű Volosin Ágoston15 (Волошин, Августин 1874-1945) kanonok, aki ekkor a ungvári görög
katolikus tanítóképző igazgatója vezetésével előzetes tárgyalásokat folytatott. Itt Volosin azt hangoztatta: „a
nemzeti tanácsra azért van szükség, hogy az ukránok, románok és tótok (szlovákok) annektáló törekvésével
szemben az összes ruténség egy táborban tömörüljön”.16
1918. november 9-én, Ungváron több mint száz lelkész, ügyvéd, tanító, tisztviselő, valamint számos,
falvakból felutazott résztvevő létrehozta a magyarbarát irányzatú, 35 tagú Magyarországi Ruthének
Néptanácsát – egyes forrásokban: Magyar–Ruthén Néptanács –, rövidített nevén az ungvári rutén rádát. A
testület a megalakulása napján, táviratot küldött Károlyi miniszterelnöknek: „Tisztelettel közöljük, hogy f.
hó 9-én, Ungváron megtartott népgyűlésünkön megalkottuk a Magyarországi Ruthének Néptanácsát, mely
örömmel üdvözölte az újjáalakuló, független Magyarországot. (A) Ruthén és a Magyar Nemzeti Tanácshoz
csatlakozott a következő programpontok alapján: a magyarországi ruthén nép ragaszkodik ősi hazájához,
Magyarországhoz és annak területi integritásához. Egyúttal tiltakozik minden olyan törekvés ellen, mely a
magyarországi ruthének(et) a magyar hazától elszakítani kívánja, vagy amely a haza egységét
veszélyezteti”.17
Az alakuló ülés megnyitóját Volosin tartotta, aki többek között kijelentette: a rutén nép tiltakozik azon
külföldről irányított törekvések ellen, amelyek ősi hazájától akarják elszakítani. Ezt követően a néptanács
elnökévé Szabó Simont18 (a ruszin forrásokban: Сабов Симеон, Szabov Szimeon, 1863-1929) választottak,
aki beszédében szintén leszögezte: a ruszin mozgalomnak, illetve a néptanácsnak nincsenek elszakadási
céljai, hanem ellenkezőleg, Magyarország területi sérthetetlensége ügyét kívánja szolgálni. Ez után a ráda
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titkárává választotta Volosin Ágostont, majd magyar és rutén nyelven felolvasták a néptanács, Volosin által
kidolgozott négy pontból álló programját, amelyet a résztvevők elfogadtak. 1. Ragaszkodás Magyarország
területi integritásához. 2. Mindazon jogok követelése, melyeket a demokratikus Magyarország a nem
magyar ajkú népeknek megadni szándékozik; 3. Görögkatolikus autonómia; 4. A ruténség szellemi és
anyagi színvonalának emelésére szociálpolitikai reformok.19 Az alapítók között ott volt Kaminszky József20
(Каминский Йосиф, Kaminszkij Joszif, 1879-1944), aki később, a tanácsköztársaság idején Ruszka Krajna
autonóm területnek lesz a politikai megbízottja.
Az ungvári rutén néptanácshoz a következő hetekben a szomszédos megyék községei, illetve az ottani
néptanácsok is csatlakoztak. A Szepességben élő ruszinok ekkor megválasztott vezetője, Beszkid Antal21
(Бескид Антон, 1885-1933) ekkor az eperjesi görög katolikus püspökség jogtanácsosa, később, 1923-tól
Kárpátalja kormányzója. A máramarosi rutén ráda november 21-én fogadta el az ungvári programot, benne a
Magyarország területi integritását továbbra is fenntartó elvet. Ez azért volt fontos, mert ezekben a hetekben
megerősödött a Magyarország szétszakítására irányuló külső politikai propaganda. „A kívülről támadt
idegen érdekek” ellen, amely „vármegyénknek Magyarországtól való elszakítását hangoztatják”, már 1918.
október 21-i, Máramarosszigeten tartott rendkívüli közgyűlésén állást foglalt Máramaros vármegye
törvényhatósági bizottsága. Azért tartottak rendkívüli tanácskozást, hogy „a törvényhatósági bizottság
ruthén és román nemzetiségű tagjainak alkalmuk legyen ezen támadással szemben érzelmeiket illetékes
helyen nyilvánosságra hozni”. Három rutén és két román képviselő hozzászólása után a testület feliratot
intézett a kormányhoz, gondoskodjon az ország integritásának védelméről. Egyben döntött, hogy hasonló
felirat megtételére szólítja fel a ruténlakta vármegyéket.22
Bereg vármegye törvényhatósági bizottságának, Beregszászban tartott 1918. november 6-i rendkívüli
közgyűlésének határozatából, idézetek. „Őseinktől reánk maradt magyar érzéssel… ezennel ünnepélyesen
kijelentjük, hogy az ukránok, a galícziai ruthének azon törekvése ellen, hogy minket Magyarországtól
elszakítva, Galícziához, jobban mondva, egy létesítendő Ukrán államhoz csatoljanak – a leghatározottabban
tiltakozunk”. A közgyűlésen a magyar haza mellett tettek hűségnyilatkozatot az alsóvereckei görög
katolikus magyarok képviselői, kijelentve: „az ukránokkal nem akarunk egy országot alkotni... hagyjatok
minket békében!!!”23 (sic!) Az 1918. december 5-én Nagyszőlősön tartott gyűlésen Ugocsa vármegye 22
községének képviselői kimondták: „a sok méltatlanság ellenére is” Magyarország kebelében kívánnak
maradni, és követik az ungvári néptanácsot.
Közben az egyre erősödő, magyarellenes román propaganda már Ugocsa vármegyében is hatott. A
halmi járás főszolgabírája – a járás első számú vezetője –, táviratban arról értesítette Jászi Oszkár
nemzetiségi minisztert, hogy Kisgérce és Nagygérce „oláh (román) nemzetiségű polgárai mintegy 200-an
folyó hó (december) 4-én hivatalomban megjelentek és az alábbi tényt kérték jegyzőkönyvbe foglalni:
tudomásunk van róla, hogy Gyulafehérváron folyó hó (december) 1-én megtartott román nemzeti tanács
ülésén papjaink, úgy mint Dobosi János kisgérczei, Pap Jusztin nagygérczei; ifj. Dobosi János és Papp
Szevér ügyvédek, halmi lakosok, mint az Ugocsa megyei románság megbízottai jelentek meg.
Tiltakozásunkat jelentjük ki e felett…
mi egyáltalán nem küldtünk senkit képviseletünkre. A
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leghatározottabban tiltakozunk Romániához való csatlakozásunk (ti. csatolásunk) ellen. Mi,
Magyarországon ezer éve élünk, hol teljesen meg vagyunk elégedve, s csupán annyit kérünk, hogy a
hatóságokkal románul érintkezhessünk, iskoláink románok legyenek és vallásunk meg ne csorbítassék –
aláírások”. Az előbbiekhez a főszolgabíró még hozzáfűzte: „Nagyon sürgős és fontos dolognak tartanám,
hogy járásomban legsürgősebben egy oláh nemzetiségű szolgabíró neveztetnék ki. Ezen állásra Leményi
Papp János itteni lakost, mint teljesen megbízható egyént hozom javaslatba. Sürgős intézkedését kérem”.24
(Mint ismert, 1918. december 1-jén, az erdélyi magyar fejedelmek egykori székhelyén, Gyulafehérváron az
erdélyi románok nemzeti gyűlésének 1 228 küldötte kimondta Erdély egyesülését Romániával. A kilenc
pontos határozat többek között kilátásba helyezte, hogy az erdélyi nemzetiségek „teljes nemzeti
szabadságot”25 kapnak. Ez az ígéret soha nem valósult meg, a létrejövő Nagyrománia még Csehszlovákiánál
is elnyomóbb nemzetiségi politikát folytatott a mintegy kétmillióra becsült erdélyi magyarság ellen. A
gyulafehérvári román küldöttek egy részének – akik önhatalmúlag mentek –, egyébként nem volt
mandátuma. Sem egyes településektől, sőt előfordult – mint Ugocsa esetében –, hogy egy egész megye
románságától nem volt felhatalmazásuk.)
A Máramaros vármegye délkeleti részén fekvő Visói járás székhelyén, Felsővisón működő Magyar
Nemzeti Tanács – elnöke dr. Doroghy Kálmán ügyvéd, alelnöke dr. Kovássy István – (keltezés nélküli)
emlékirata november végén készült, mert világosan utal a november 13. és 15. között Aradon folytatott
tárgyalásokra. Ekkor a Jászi Oszkár nemzetiségi miniszter vezette magyar küldöttség az erdélyi Román
Nemzeti Tanács legfőbb irányítóival, Iuliu Maniuval és Vasile Goldişsal folytatott megbeszéléseket. Jásziék
a svájci kantonok mintájára, az addig vármegyéket felbontva autonómiát kínáltak Erdélynek, a román
vezetők teljes önállóságot akartak, ezért a párbeszéd megszakadt. A felsővisói magyar tanács beadványából:
„Szívünk mélyéig megrendülten olvastuk, hogy a kormányunk a románságnak ajánlotta fel, mint román
impérium alá helyezendőt, megyénk egész déli részét s vele járásunkat, a magyar kultúra egyik gócpontját:
községünket, Felsővisót is. E hír annyira megdöbbentő…, hogy alig tudunk gondolkozni, de így is érezzük
és tudjuk, hogy ez ajánlat oka nem lehet más, mint a viszonyaink felől való tájékozatlanság, az, hogy a
kormány nem ismerte a járás s egyáltalán a megye román lakta részének történelmét… Az erdélyi
románoknak a magyarok elleni mozgalmaival a máramarosi románok sohasem azonosították magukat…
Utalhatunk a folyó 1918. év október 21-én tartott vármegyei rendkívüli közgyűlésen történtekre, ahol Szabó
Endre ruthén [görög katolikus] vicarius indítványára a ruthén megyebizottsági tagok, Vlád Dárius
járásunkbeli, petrovai román parochus indítványára pedig a román bizottsági tagok egyhangúlag mondották
ki a magyar állameszméhez való törhetetlen ragaszkodásukat. Mi, Máramarosban mostanáig nemzetiségi
kérdést nem ismertünk, s így nem volt román kérdésünk sem. Jászi miniszter úr ajánlata borította fel ezt a
békés együttműködést. Midőn látta a máramarosi románság egy része, hogy odaajánlották a megye egy
részét is a román impériumnak, bár ők azt soha nem kívánták, soha nem kérték, igen áttetsző okokból ők is
megalakították folyó évi november hó 22-én Máramarosszigeten a román nemzeti tanácsot. Nem mulasztjuk
azonban el, hogy rámutassunk, miképp ez alakulásban nem vettek részt a legelőkelőbb máramarosi román
családok… a többi román urak, kik eddig a közéletben legtevékenyebben szerepeltek”.26
A felsővisói emlékirat ezután a máramarosi románság történelmét, és a magyarsággal való békés
együttélését taglalta. Népszámlálási adatokat idézve ismertette a járás nemzetiségi viszonyait, kiemelte
Felsővisó – mint járási székhely – jelentőségét, fejlettségét, „van villanyvilágítása, rendezett utczái”. A
magyar tanács emlékirata – melyet 19-en írtak alá – végül így összegezte a magyarság álláspontját: „Súlyos
aggodalmak között várjuk a döntést. Feltártuk álláspontunkat tárgyilagosan s a fenti adatokat nyugodtan
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bocsátjuk bárkinek kontrollja alá. Ezek pedig napnál fényesebben bizonyítják igazunkat. Hisszük tehát,
hogy szavunk nem ma marad kiáltó szó a pusztában. Bízunk rendületlenül, nemzeti kormányunkban s
esedezünk hozzá: hasson oda minden erejével, hogy a visói járás, és különösen Felsővisó községe a
magyarság impériuma alól ki ne szakítassék, és továbbra is mint a magyar haza integráns része, magyar
igazgatás alatt maradjanak”.27
Egy hét múlva, december 12-én Károlyi Mihály kormányfőnek és Jászi Oszkárnak küldött táviratában a
máramarosszigeti magyar „nemzeti tanács a ruthén néptanáccsal egyetértőleg a leghatározottabban
tiltakozik, hogy a wilsoni elvek és a statisztikai adatok figyelembe vételével (ti. a népek önrendelkezési
jogát hirdető elvek és statisztikai adatok ellenére! – B. J.) Máramaros vármegye Magyarország területéből
elszakítassék vagy idegen impérium alá kerüljön és a román hadsereg megszállja”. A nemzeti tanács
végrehajtó bizottsága kérte, hogy a kormány szervezze meg a vidéki propagandát és a küldöttek
megválasztásánál hallgassák meg a véleményüket.28 A máramarosszigeti magyar nemzeti tanács végrehajtó
bizottsága az akkor, a budapesti Savoy szállodában tartózkodó, Máramaros megyei kormánybiztostól
táviratban kért segítséget. „Tanácsunk tudomást szerzett arról, hogy itten román gárda alakul… a román
imperium ellen tiltakozunk, városunknak román hadsereg által való esetleges megszállása ellen (is); sokat
szenvedett polgárságunk részére védelmet kérünk, bizalommal kérjük Méltóságodat, hogy érdekeinkben úgy
közrendészet, mint közellátás és tűzifával való ellátás ügyében (a) népkormánynál legerélyesebben
közbenjárni méltóztassék”.29 Máramarossziget magyarsága sem kapott védelmet a Károlyi-kormánytól.
Az említett aradi tárgyalások eredménytelensége, illetve megszakadása után is fennmaradt a kapcsolat,
a magyar kormány és az erdélyi Román Nemzeti Tanács között. A román vezetők – ellentétben a november
9-én átadott ultimátumukban foglaltakkal: a magyar hatóságokkal „minden további együttműködést
beszüntetünk” – továbbra is készek voltak közreműködni a „közrend, a személy- és vagyonbiztonság
megóvásában”. A magyar kormány erre való tekintettel „továbbra sem gördített akadályt a román nemzeti
tanácsok működése elé, és a [fegyveres] román nemzeti gárdák további anyagi támogatása elől sem
zárkózott el, bár a november 18-i minisztertanács a fegyverek, kiszolgáltatását már megtagadta”.30 Tény,
hogy Máramarosszigetre is a magyar hadsereg helyi laktanyájából a magyar kormányzat beleegyezésével,
november első felében felfegyverzett máramarosi román gárda közreműködésével, akadálytalanul
vonulhatott be 1919. január 18-án, az Erdélyben előrenyomuló román hadsereg. Ezzel a terve vett, RuszkaKrajna autonóm jogterület újabb része, Máramaros vármegye Tiszától délre fekvő területe került idegen
katonai megszállás alá.
Az ungvári rutén ráda – az iratban „magyarországi ruthén nemzet küldöttsége” – 1918. november 19-én
emlékiratot adott át Jászi Oszkár nemzetiségi miniszternek, amelyben új, a ruszin néphez közelálló
főispánok kinevezését kérte Ung, Bereg, Máramaros és Ugocsa vármegyék irányítására. Ezen kívül egy
rutén ügyosztály felállítását a kultuszminisztériumban, valamint „a ruthén nyelv és irodalom művelésére
külön tanszék” létesítését a budapesti tudományegyetemen. A nemzetiségi minisztérium álláspontja az
előbbiekkel kapcsolatban: „az ország északkeleti részén élő ruthénség főleg az önálló lengyel államalakulás
felszívó ereje által állandó elszakítási törekvések célpontja, és épen ezért a ruthén nemzet kívánságainak
teljesítése elsőrendű államérdek”. A kultuszminisztériumban szervezendő rutén ügyosztály vezetésére
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osztálytanácsosi rangban Sztripszky Hiadort, a felállítandó egyetemi rutén tanszékre Bonkáló Sándor31
(Бонкало Александр, 1880-1959) egyetemi magántanárt javasolták.32
A ruszin kívánságok megvalósításának előkészítésével Szabó Oreszt33 (Сабов Орест, 1867-194?)
jogászt, nyugalmazott Ung vármegyei kormánybiztos-főispánt bízták meg, akit ekkor a Ruténföld központi
kormánybiztosává neveztek ki.34 Hatásköre a Kárpátalja nagytáj négy vármegyéjére – Máramaros, Ugocsa,
Bereg, Ung –, valamint Zemplén, Sáros, Szepes és Abaúj-Torna megyék rutén lakta területeire terjedt ki.
Szabó Oreszt személyének kiválasztásában döntő szerepe volt Papp Antal35 (Папп Антонин, 1867-1945)
munkácsi görög katolikus püspöknek. A főpásztor szorgalmazására a Magyarországi Ruthének Néptanácsa
javasolta a Ruténföld kormánybiztosának. Szabó Oreszt már a kinevezését következő napon, november 20án hozzákezdett Budapesten a rutén önkormányzat megszervezéséhez. Különböző tárgyalások és
egyeztetések után, rövid időn belül kialakították az új főhatóság szervezetét és ügykörét. Eszerint: „az összes
rutén ügyek a kormánybiztosság által intézendő, s csak fontosabb elvi kérdésekben kér a kormánybiztosság
a minisztériumtól irányítást”.36
E hírekre a munkácsi görög katolikus egyházmegye papsága is megfogalmazta követeléseit, és 1918.
november 24-én az ungvári lelkészek és szerzetesek Papp Antal püspök támogatásával Papi Tanácsot
alakítottak, amely csatlakozott a hasonló országos testülethez. Ugyanakkor a saját kívánságait kilenc pontba
szedte, ezek közül egy sem volt politikai jellegű követelés, valamennyi a papság helyzetét, illetve az
oktatását érintette.37 Megvalósításukra azonban az impériumváltozás következtében nem került sor. Szabó
Oreszt november 29-ére értekezletre hívta Budapestre, az északkelet-felvidéki helyi rutén néptanácsok
vezetőit és küldötteit a legfontosabb tennivalók meghatározására. A tanácskozáson Volosin Ágoston ismét
az ország területi sérthetetlensége mellett kötelezte el magát, sőt kijelentette: „A rutén nemzet saját jól
felfogott érdekében sem tér el ezeresztendős hagyományaitól. Nem lazítjuk az állami egységet, de egyházi
és tanügyi téren, a közjog és a közigazgatás vonalain felállítjuk mindazon kívánságokat, melyek
fejlődésünket biztosítják”.38 Ezt követően Szabó Oreszt, központi rutén kormánybiztos december 10-én,
szintén a fővárosba hívta tanácskozásra a magyarországi rutén vezetőket és képviselőket, hogy megvitassák,
majd elfogadják az önkormányzati tervezetet, amelyet a magyar kormányhoz továbbítanak.39 A „ruthén
nagy nemzetgyűlés” mintegy félezer résztvevőjét – a többsége jó eszű parasztember és erdőmunkás volt –, a
MÁV különvonata szállította Budapestre. Ez utóbbit „a katasztrofális szénhiányra való tekintettel” az
államvasutak elnök-igazgatója, Vázsonyi államtitkár nem javasolta. A nemzetiségi miniszter, Jászi
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utasítására rendelték meg a különvonatot.
A pesti vármegyeházán lezajlott tanácskozáson megvitatták, majd jóváhagyták a magyar nyelven
készített „Ruszin nemzet programjá”-t, amelyben a rutén nyelvű meghatározásokat latin átírásban (az
eredetiben is zárójelben) közölték. A tervezet 1-7 pontjai: „A rutén nemzet minden téren kívánja nemzeti
jogainak teljes érvényesítését… A rutén nyelvű közigazgatási kerület kikerekítése mellett részére teljes
nemzeti autonómia biztosítassék… A rutén nyelvű vármegyék számára egységes központi rutén nemzeti
tanács állítandó fel. A közigazgatási vezetés és az igazságszolgáltatás adminisztratív irányítása céljából a
rutén territóriumon egy rutén Kormányzóság állítandó fel, megfelelő számú főosztállyal... Az önkormányzat
berendezése a következő: Nemzetgyűlés (Szobor) [később: Szojm – B. J.], Megyei nemzeti tanács
(Zsupanszka rada), Járási nemzeti Tanács (Okruzsna rada), Rendezett tanácsú városok nemzeti tanácsai
(Horodszka rada), Községi nemzeti tanács (Hromadszka rada). Egyházi téren: Teljes egyházi önkormányzat
a püspökválasztási joggal”, s természetesen „a vallás szabad gyakorlata”.
A 8. pontban határozták meg az anyanyelvű közoktatás alapkérdéseit. A tervezet 9. pontja tartalmazta a
közjogi és egyéb közigazgatási kívánságokat. Így a ruszin népesség arányában képviseletet a parlamentben,
és az anyanyelv szabad használatát, a békekonferencián egy ruszin küldöttség részvételének a lehetőségét,
valamennyi magyar minisztériumban és állami központi hivatalban a ruszin ügyek vitelére ruszin
személyeket alkalmazzanak. A ruszin „nemzetgyűlésnek is felelős tárca nélküli rutén ministérium felállítása,
melynek hozzájárulása nélkül a rutén nemzet összességét vagy egyéneit érintő fontosabb ügyek nem
intézhetők el. A rutén területen (az) állami és közigazgatási hivatalokban a rutén ügyviteli nyelv
behozatala… Az állami fegyveres haderőnél rutén tisztek alkalmazása és rutén szolgálati nyelv”.
A 10. pont foglalkozott a ruszin önkormányzat egyéb ágazataival. Így az országos közegészség-,
közlekedés-, vám-, ipar-, víz-, műszaki-, mezőgazdasági ügyi és egyéb tanácsokban való megfelelő ruszin
képviselettel, „az iparunkat, kereskedelmünket és kultúránkat hatásosan előmozdító vasúti hálózat önálló
igazgatóssággal” való működtetésével [ti. a ruszin lakta területeken húzódó vasutak irányítása a legfőbb
rutén önkormányzati szerv irányítása alá kerüljön – B. J.] A magyar kormányzat létesítsen önálló ruszin
kereskedelmi- és iparkamarát, munkásbiztosító hivatalt, rutén bankokat, takarékpénztárakat és
hitelszövetkezeteket, erdészeti-, mezőgazdasági és szőlészeti mintagazdaságokat a termelés fejlesztésének
elősegítésére. 11. pont: „Hegyvidéki gazdasági múzeum” – létesítése, minden bizonnyal a magyar
kormányzat által 1897-ben indított, és Egan Ede irányításával a rutén nép szociális felemelésében jelentős
eredményeket elért „hegyvidéki gazdasági mozgalom” bemutatására. 12. pont: „Általában a legszélesebb
körű gondoskodás a rutén lakosság gazdasági bajainak orvoslására”. 13. pont: „Szociális és népjóléti
intézmények, melyek a nép anyagi helyzetét felvirágoztassák”. A 14. pont az állami erdők átadását kérte a
ruszin nemzet azonnali tulajdonába, valamint „Igazságos földbirtok reform. A közlegeltetés ügye
becsületesen és a nép érdekeinek szem előtt tartásával adassék meg – a kincstári legelők adassanak át a
közlegeltetés céljaira”. A tankötelesek beiskoláztatása. A „Ruszin nemzet programjá”-nak címében a
miniszterelnökségen áthúzták a „Rutén” szót, és megjegyezték: „Elfogadták, hogy nem rutén, hanem
ruszin”.41 Ezt követően már a középkori oklevelektől használt latin „rutén” megnevezést, és a nép
önmegnevezését, a „ruszin”-t váltakozva használták az iratokban, s a mindennapi életben.
Az ungvári Magyarországi Ruthén Néptanács, valamint a Papi Tanács kívánságai alapján tette közzé
december 25-én az „Országos Törvénytárban” a Károlyi-kormány „A Magyarországon élő ruszin (ruthén)
nemzet autonómiájáról” szóló, két nappal előbb kelt 1918. évi X. néptörvényt.42 A dekrétum a ruténeknek a
beligazgatás, az igazságszolgáltatás, a közoktatás, a közművelődés, a vallásgyakorlat és a nyelvhasználat
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terén önrendelkezési jogot biztosított, és kimondta: Máramaros, Ugocsa, Bereg és Ung vármegyék rutén
lakta részeiből „Ruszka-Krajna (’Rutén Tartomány’) néven autonóm jogterület (kormányzóság) alakíttatik”.
A törvény 4. és 5. §-a szerint az önálló ügyekben az autonóm terület törvényhozó szerve a rutén
nemzetgyűlés, közös ügyekben – kül-, had-, illetve pénzügy, állampolgárság, magán-, illetve büntetőjogi
törvényhozás, gazdasági, közlekedési és szociálpolitikai ügyek – a létesítendő magyarországi országgyűlés.
A Ruszka-Krajna területén található államkincstári földek, bányák, erdőségek „a rutén nemzet törvényes
képviseletének” tulajdonába kerülnek. Az autonóm vidéken élő nem rutén anyanyelvű lakosság helyhatósági
és kulturális önállóságra tarthatott igényt. A terület legfőbb kormányzati szerve a budapesti székhelyű
ruszka-krajnai minisztérium, amelynek élére december 30-án Szabó Oresztet, mint „a ruszin ügyek”
miniszterét nevezték ki. Az autonóm jogterület közvetlen irányítását, a Munkács székhellyel megalakult
Ruszka-krajnai Kormányzóság látta el, Vezetője – kormányzói rangban – Stéfán Ágoston43 (Штефан
Августин, 1877-1944) rahói ügyvéd, akit a magyar kormány 1919. január 3-án nevezett ki.
A X. néptörvényt – „a Magyarországon élő orosz nép önrendelkezési jogáról” – budapesti, december
21-i (!) keltezéssel, a kormány tagjainak az aláírásával rutén-ruszin nyelven is megjelentették, „Hародный
законъ числа 10. про самоуправу руського народу живущого на Угорщин‰.” címmel. (Narodnij zakon
csiszla 10. pro szamoupravu ruszkogo narodu zsivuscsogo na Ugorscsini”.)44
Az 1910. évi magyar népszámlálás szerint Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegyében (kerekítve)
356 ezer rutén (42 %), 267 ezer magyar (31,5 %), 95 ezer román (11 %), 93 ezer német (10,9 %), 37 950
szlovák nemzetiségű (4,5 %) és 129 ezer izraelita vallású lakos élt. A szomszédos – Zemplén, Sáros, Szepes,
Abaúj – vármegyékben lakó rutének nem kötődhettek az autonóm területhez. Számuk a korabeli statisztika
szerint megközelítette a 100 000 lelket, róluk azonban a X. néptörvény nem rendelkezett, mert a RuszkaKrajnán kívüli „rutén lakta területek” ügyét a békekötésig függőben hagyta. Ennek egyik nyomós oka, hogy
december 3-án Fernand Vix alezredes, az antanthatalmak budapesti katonai missziójának vezetője jegyzéket
adott át a magyar kormánynak, amelyben a Felvidék kiürítését és átadását követelte a csehszlovák
államvezetésnek. Az okmány azonban nem közölte a terület déli határát, ezért Bartha Albert (1877-1960)
hadügyminiszter és a Milan Hodža (1878-1944), a prágai kormány budapesti megbízottja december 6-án
megállapodást írt alá. Egy olyan demarkációs vonal kitűzéséről írtak alá megállapodást, amely etnikai
alapon a magyar–szlovák nyelvhatár követte a Pozsony–Szenc–Galánta–Nyitra–Léva–Korpona–Gács–
Nagyrőce–Kassa–Nagymihály szakaszon. Az utóbbi járási székhely után már érintette történeti Kárpátalját,
amikor belépett Ung vármegye nyugati részébe. Innen is egyenesen haladt tovább Szobránc járási
központig, ahonnan északnak fordult, majd Homonna és Mezőlaborc között, a Laborc folyó völgyében
elérte a lengyel határt.
A lényegében néprajzi határokon nyugvó, Bartha–Hodža-féle egyezményt azonban Eduard Beneš
külügyminiszterrel az élen, a csehszlovák kormány nem fogadta el. Sőt, mint a kérdésben illetéktelent,
Hodžát visszarendelte Budapestről, és a szerződést érvénytelenítette. Az antanthatalmak újabb, szintén Vix
alezredes által, december 23-án átadott jegyzék kijelölte a magyar–csehszlovák demarkációs vonalat végig a
Duna és az Ipoly folyók mentén, majd egyenesen Rimaszombat és Tőketerebes között, amely semmibe vette
a néprajzi határokat. Az új szakasz Tőketerebestől keletre az Ung folyása mentén haladt észak felé, egészen
az Uzsoki-hágóig. Ezzel Ung vármegye területének mintegy felét megszállhatta a csehszlovák hadsereg,
amely a következő hónapban, januárban meg is történt. A Ruszka-Krajna autonóm jogterület kiterjesztését a
Károlyi-kormány azért hagyta függőben Zemplén, Sáros, Szepes, Abaúj rutén lakta vidékein, mert azokat
már elfoglalták a csehszlovák katonai csapatok.
Közben az ungvári (Magyar) Nemzeti Tanács 1918. december 12-én beadványt intézett kormányhoz. A
testület leszögezte: „elvárja… a magyarság jogát épp úgy elösmertetni, ahogy az ország más népeinek
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jogát”. Indoklásában kérte, hogy „a statisztika szerint csaknem színmagyar” Ungvár várossal és déli magyar
lakta területeivel és más magyar vidékkel, szervezzenek külön vármegyét. A kormány – „nem érintve a
ruthén községeket kormányzó kormánybiztos jogait” –, az utóbbi élére nevezzen ki magyar kormánybiztost,
aki „a ruthén kormánybiztossal egyetértően és vele harmonikus egységben intézi a magyarság ügyeit”. S
Ung vármegye „esetleges cseh megszállása” csak a túlnyomó részben „tót” (szlovák) vidékre terjedjen ki, a
„ruthén és magyar többségű községek a demarkációs vonalon kívül essenek”.45 (Ungvár lakossága 1910ben: 16 919 fő, ebből 13 590 magyar (80,3 %), 1 151 német (6,8 %), 1 219 szlovák (7,2 %), 641 rutén, a
többi egyéb nemzetiségű.46 A városban többen – 15 335 fő (90,6 %) – beszéltek magyarul, mint ahányan
magyar anyanyelvűnek vallották magukat.)
A több helyen bizonytalan nyelvhatár miatt, Ruszka-Krajna autonóm jogterületének a kijelölése nem
volt egyszerű feladat. A késlekedés sok bizonytalanságot okozott, ezért nem volt véletlen, hogy a
nagyszőlősi Nemzeti Tanács 1919. első napjaiban, táviratban sürgette a „ruszka-krajnai határok végleges
megállapítását”.47 Szabó Oreszt – nyomtatott hivatali levélpapírján: a „Ruszkakrajnai Ministerium” vezetője
–, 1919. január 8-án felhívta Stéfán Ágostont, az autonóm terület kormányzóját, hogy lépjen érintkezésbe a
Belügyminisztériummal „Ruszka Krajna határainak ideiglenes megállapítása iránt”, s egyúttal tegyen
javaslatot a választókerületek beosztására is.48 A kormányzó január 13-án közölte Szabó Oreszt miniszterrel
javaslatát a terület ideiglenes határairól, majd megjegyzéseket fűzött előterjesztéséhez. A határt bizottság
állapítja majd meg, „alapja a valóságos nyelvhatár, mely a statisztikaival nem mindenütt egyezik meg”.
Néhány magyar többségű város és község azért kerül Ruszka-Krajna területébe, mert körülöttük ruszin
települések vannak. Ezen kívül ott találhatók a rutén többségű vármegyék közintézményei, és a Máramaros
megyeieknek nem volna kivezető útjuk az anyaországba, Ungvár pedig ruszin kulturális intézmények
központja. Az irathoz kapcsolódik egy számozatlan oldal, eredetileg a „Magyar Királyi Belügyministerium”
fejléces hivatali papírja, amelyen egy x-szel áthúzott körpecsét található. Felirata: „A magyarországi rutén
nemzet önrendelkezési joga gyakorlását előkészítő kormánybiztos”.49 A pecsétet 1918. november második
felétől Szabó Oreszt használta, akit ekkor a Ruténföld központi kormánybiztosává, majd az év végén – mint
írtuk – ruszka-krajnai miniszternek neveztek ki.
Stéfán Ágoston kormányzó az iménti rendeletre50 hivatkozva küldte meg Szabó Oresztnek a ruszkakrajnai választási beosztást, amely 54 kerületre tagolta az autonóm jogterületet. Máramaros vármegyében
25, Ugocsában 5, Beregben 14, Ung vármegyében 9 választási székhelyet jelölt ki, amelyekhez összesen
408 település tartozott.51 A magyar többségű Nagyszőllősön nyugtalanság uralkodott a ruszin lakosság
körében amiatt, hogy a város és környéke nem fog a rutén autonóm területhez tartozni, de aggódtak a
ruszka-krajnai határ kijelölésével kapcsolatban is. Stéfán Ágoston kormányzó a köztársasági elnöknek, a
belügyminiszternek és Szabó Oresztnek küldött táviratában leszögezte: „ragaszkodom ahhoz és
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államérdekből igen fontosnak tartom”, hogy Nagyszőllős és vidéke Ruszka-Krajnához tartozzon.52 Ugocsa
vármegye székhelye, Nagyszőllős lakossága 1910-ben: 7 811 fő, ebből 5 943 magyar (78,08 %), 1 266 rutén
(16,20 %), 540 német (6,9 %). A feszültségek nem voltak véletlenek, mert Munkácson kívül egyetlen város
vagy számottevő nagyközség sem tartozott a kijelölt autonóm területbe. Abból kirekesztődött a Tisza, a
folyóval párhuzamosan futó vasút, a vasúti gócpontok, a bányák, a megyeszékhelyek, a felsőbb iskolák, sőt
„az egyetlen egyházi fórum” (ti. a munkácsi görög katolikus egyházmegye) székhelye, Ungvár is. Így „a
Ruszka-Krajnáról lefaragott városok saját legtermészetesebb gazdasági körletükből szakíttatnának ki, hogy
állami hivatalaikat, amelyeknek a ruszin területhez való kapcsolódás adta meg a létfeltételt, vidék hiányában
el kell tőlük venni, ami által nemcsak e városok magyar jellege tűnik el, de magának a városi életnek
feltételei is megszűnnek, és a hajdan virágzó kereskedelmi gócpontok a visszafejlődés és elsorvadás
veszedelmének lesznek kitéve” – hangzott el az Országos Néptanulmányi Egyesület 1919. február 23-án,
Ruszka-Krajnáról tartott vitaülésén.53
Bereg vármegye magyar közvéleménye, a rutén autonóm területet megvalósításának tervét „erőltetett,
olyan forradalmi mozgalomnak tartotta, amihez magának a rutén népnek semmi köze sincs, s nagyon elítélte
az egész akciót, bár semmi észrevétele nem volt az ellen, hogy a rutén népnek a múltban is tiszteletben
tartott vallási, nyelvi, kulturális és nemzetiségi jogait a magyar állam intézményesen is biztosítsa, – de
különösen felhördült, mikor megtudta, hogy magyar vidékeket is oda akartak csatolni. Mozgalmat is
indítottak e terv ellen s elhatározták, hogy küldöttséget vezetnek Budapestre a kormányhoz s bejelentik
tiltakozásukat”.54 A magyarság e mozgalmába az 1841-ben alapított „Beregmegyei Kaszinó” is
bekapcsolódott, és a fővárosba készülő delegációba három választmányi tagot jelölt ki. A Károlyi-kormány
azonban nem fogadta a küldöttséget, mert az antant szólamai után a népek önrendelkezési jogának alapján
állt, és hitt a győztes hatalmak kijelentéseinek, ígérgetéseinek.
A rutén kormányzóságról hatályba lépett törvény alkalmából másnap, december 26-án az ungvári
„Magyarországi Ruszinok Nemzeti Tanácsá”-nak – ez azonos az ungvári Magyar–Rutén Néptanáccsal! –
elnöke, Szabó Simon táviratában „a ruszin nép nevében hálás üdvözletét és köszönetét tolmácsolja a magyar
nemzetnek… és ragaszkodását fejezi ki miniszterelnök úrnak és a kormányának… további tárgyi és
személyi ügyek megtárgyalása és javaslatok tétele végett kiküldött bizottság 31-ére, Budapestre utazik”.55 A
küldöttség a tanács titkárának, Volosin Ágostonnak a vezetésével ment Ungvárról a fővárosba. Volosin
azonban a hivatalos tárgyalásai mellett másnap, 1919. január 1-jén titokban megbeszéléseket folytatott a
budapesti csehszlovák konzullal, Milan Hodžaval, az első világháború alatti ún. bécsi „szlovák maffia”
alapítójával, a Csehszlovákiával való megegyezés lehetőségeiről.
Az 1918. évi X. néptörvény rendelkezései alapján a magyar kormány kárpátaljai származású
személyeket nevezett ki vezető állásokba. Ung vármegyében Legeza Pál, Beregben Kutkafalvy Miklós
(1883-?) ügyvéd, Máramarosban Zombory Emilián lett a főispán, akiket 1919. januárjában már
kormánybiztosként, illetve főispán-kormánybiztosként említenek az iratok. A közigazgatás alsó hivatali
beosztásaiban kötelezővé tették a rutén nyelv ismeretét a tisztviselőknek, hasonlóan a bíróságoknál is. A
vármegyéknél a rutén ügyekre külön előadókat neveztek ki.56 Ugyancsak az év elején, Volosin Ágoston és
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Zseltvay Viktor szerkesztésében Ungváron ruszin nyelvű hetilap indult Руська Краина (’Ruszka Kraina’)
címmel, amelyet a helyi „Unio” nyomdában állítottak elő. A hetilapból az 1919. január 1. és február 5.
közötti megjelent, 1-6. szám maradt fenn az Országos Széchényi Könyvtárban.57 Eközben, főként a
Kárpátalja nagytájról elszármazott, Budapesten élő görög katolikus értelmiség is élénk tevékenységbe
kezdett. 1919. január 3-án, Ruszin Nemzeti Önállóság Pártja néven saját politikai tömörülést hozott létre. A
szervezet a következőképpen fogalmazta meg fő törekvését: „a ruszin nemzet lehető legszélesebb körű
önkormányzatának kiépítése a Magyarországgal lévő gazdasági egységben”.58
1919. január 3-i kinevezése után Stéfán Ágoston kormányzó Kiáltványt intézett „Ruszka Krajna
lakosaihoz!”, amelyben arra szólította fel az embereket, hogy mindenki a „napi munkáját még az eddiginél
is fokozottabb szorgalommal végezze el. Mindenki dolgozzon… A Ruszka Krajna alkotását kimondó
néptörvény csak útmutató és csak holt betű. Nekünk kell abba életet önteni. Nekünk kell az önrendelkezési
jog alapján a teljes autonómiát megteremteni”.59 Február 11-én kormányrendelet60 intézkedett arról, hogy
legkésőbb március 5-éig, Ruszka-Krajnában választásokat kell kitűzni, illetve tartani. Célja: „Arra az időre,
amíg a ruszin nemzetgyűlés megalakulhat, Ruszin Kormánytanács szerveztetik, amely Ruszka Krajna
kormányzati szerveinek működését ellenőrzi és a ruszin autonómia körébe vágó javaslatait a ruszka-krajnai
miniszterrel közli”.61 A testület megalakítására február 17-ére, Munkácsra értekezletet hívtak össze. Közben
a közigazgatás kiépítése is előrehaladt, február 28-án Bereg vármegye kormánybiztos-főispánja, Munkácson
kinevezte a városi néptanács tizenegy új tagját.62
Az autonóm terület 11 polgári, nyolcosztályos iskolájában és két gimnáziumában bevezették a rutén
nyelv kötelező oktatását. A görög katolikus népiskolák rutén jellegét is megteremtették. Lovászy Márton
(1864-1927), a Károlyi-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere 200.532/1918. számú rendeletével az
I. és II. osztályban megszüntette a magyar nyelv kötelező oktatását. Az állami és felekezeti tanítók február
20-án Kurtyák János63 (vagy Iván, 1888-1933, a szláv forrásokban Куртяк Иван) tanfelügyelő vezetésével –
később, a két világháború között az Autonóm Földműves Párt vezetője, a rutén autonómia mozgalom
élharcosa – értekezletet tartottak a tanügyi állások betöltéséről.64
A Károlyi-kormánynak mindenekelőtt azért sikerült keresztülvinnie a forrongó országban RuszkaKrajna megalakítását, mert a formálódó galíciai nyugat-ukrán állam – mely a szomszédok közül elsősorban
tarthatott volna igényt az északkelet-felvidéki ruténlakta vidékre – túlontúl gyenge volt ahhoz, hogy
elképzeléseit ne csak papíron, hanem a valóságban is valóra váltsa. A Nyugat-Ukrán Köztársaság ekkor
harcban állt Lengyelországgal, Romániával, később Szovjet-Ukrajnával is. Helyzete megkövetelte, hogy
Magyarországgal jó viszonyt igyekezzen fenntartani. Az ukrán vezetők kereskedni akartak, azt remélték,
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hogy a magyar féltől megfelelő ellenszolgáltatás fejében utánpótlást, hadianyagot kaphatnak.65 Az ekkor,
főként a Monarchia volt Galícia tartományának területén létező köztársaság pontos neve:
Західноукраїнська Народна Республіка, ЗУНР (Zahidnoukrajinszka Narodna Reszpublika, Nyugat-Ukrán
Népköztársaság). A teljes képhez tartozik – mint fentebb láttuk –, hogy a ruszin értelmiség többsége és az
egyszerű ruszin nép is ragaszkodott Magyarországhoz, és a Kárpátokon túl élő ukránokkal s azok politikai
mozgalmaival nem azonosította magát.
Az Északkeleti-Felvidéken zajló események további alakulásában döntő szerepet kapott az a
csehszlovák és a román hadsereg megjelenése, amely azonban nem volt előzmények nélküli, hiszen az
ungvári néptanács tevékenységével párhuzamosan több szálon futottak az események. A galíciai
Lembergben (Lvov) megalakult ukrán ráda már 1918. október 19-én kimondta a Kárpátokon innen és túl
lakó rutének egy államban való egyesülésének az igényét, de a galíciai ruténség a Monarchiától akkor még
nem szakadt el. A lembergi ráda hatására a Huszt környékén élő ukránbarát (’ukranofil’) személyek egy
csoportja november 3-án már tanácskozott, majd 10-én kinyilvánította a kijevi Ukrajnához való csatlakozást,
sőt 17-én az ungvári néptanácsnak hadat üzenve, Máramarosszigeten ukrán rádát alakított. Vezetői két
testvér, a Brascsajko Gyula (Бращайко Юлий, Julij, 1875-1955) jogász és Mihály (Михайло, Mihajlo,
1883-1969) ügyvéd, újságíró voltak,66 akik a környék falvaiban ukrán tanácsokat szerveztek.
Ezekben a napokban Jászi Oszkár nemzetiségi miniszter tanácsosa, Sztripszky Hiador megbízta
Szarvady Kálmán lapszerkesztőt, hogy tárja fel a vidéken kialakult helyzetet, a nép hangulatát. Ezen kívül
működjön közre az ungvári rutén tanács november 24-i kiáltványának szétosztásában, majd útjáról készítsen
beszámolót. Szarvady december 4-én érkezett Husztra, hogy onnan társaival felkeresse a környék
településeit – főbb állomásaik Nagyszőllős, Iza, Máramarossziget, Bustyaháza, Gyertyánliget,
Tiszabogdány, Kőrösmező –, majd tapasztalataikról jelentést tettek a kormánynak. Különösen a szociális
bajok miatt volt általános az elégedetlenség, ezért a lakosság körében jó táptalajt talált a jobb életet ígérő
ukrán propaganda. Az emberek földosztást vártak. Számos faluban tevékenykedtek ukrán agitátorok, de a
cseh és román propagandisták is, akik „a magyar uralom alóli felszabadítást ígérve, a röpiratok millióival
árasztják el a Kárpátokat”.67 Szarvady december 12-én, az ukrán mozgalom egyik központjából, Huszt
városából külön helyzetjelentést tett az Országos Propaganda Bizottságnak.68
Közben a más vármegyékben élő rutén értelmiség is szervezkedett. Szepes megyében, Ólublón – mint
írtuk – már 1918. november 8-án megalakították a rutén néptanácsot. Igazából nem képviselt jelentős erőt,
hiszen Szepes vármegyében lakosságnak mindössze 9,2 %-a volt a ruszin nemzetiségű, kereken 12 ezer fő,
akik főként 17 településen laktak. Ebből kilenc helység a Poprádi-medencében feküdt, a többi nyelvszigetet
alkotott a Gölnic, a Hernád, a Poprád és a Dunajec folyók völgyében. A vármegye székhelyén, Lőcsén
mintegy kétszáz fős (2,7 %) rutén közösség lakott, a rutén ráda megalakításának színhelyén, Ólublón az
1910. évi népszámlálás a település 1841 lakosa közül csak néhány rutént mutatott ki, zöme (73,8 %) szlovák
volt!69 Az 19. század végétől a szepesi szlovákság erőteljesen beolvasztotta a ruszinokat, amíg az 1890-es
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évek közepén kereken 17 500 rutén élt Szepes vármegyében,70 addig 1910-ben már csaknem egyharmaddal
kevesebb, és az említett 12 ezer főre csökkent.
Sáros vármegyében a rutén népesség a lakosság egynegyedét (25,9 %) alkotta 1910-ben, és lélekszáma
elérte a 39 ezer főt.71 Ruszinok elsősorban megye északkeleti részén – főként a Felsővízközi járásban –
alkottak összefüggő nyelvterületet. Az 1890-es évek derekától – ekkor kereken 35 ezer rutén élt Sárosban,
és 119 helységben volt többségben – a ruszinok száma a következő másfél évtizedben, 1910-re nem
emelkedett jelentősen, mindössze négyezer fővel nőtt. Ennek döntő oka, hogy a szlovákság erős beolvasztó
hatása, illetve a rutének gazdasági eredetű kivándorlása. Nem véletlenül jegyezte meg sokatmondóan, 1902ben kiadott monográfiájában Balogh Pál: „… mintha az orosz faji öntudatosság most ébredezne… a mai
idők hatása alatt s a tótság [szlovákság] eddigi térfoglalásainak visszahatása gyanánt… Fényes Elek
statisztikája [1851.] óta 367 felvidéki községben változott el napjainkig a fajtöbbség. Térvesztesége az orosz
[rutén] elemnek 214 falu, melyekből 37 magyarrá, 176 tóttá [szlovákká], 1 németté lett”.72 Egyébként Sáros
vármegye székhelyén, Eperjesen sem élt az 1910-es évek végén számottevő rutén közösség, a néhány száz
ilyen nemzetiségű személy egy része értelmiségi volt, akik főként az itt székelő görög katolikus
püspökséghez kötődött. Az 1910. évi népszámlálás szerint Eperjes lakossága 16 323 fő, ennek csaknem a
fele magyar (48,9 %), szlovák 39,8 %, német 8,6 %.73
Az ólublói rutén néptanács 1918. november 19-én egyesült az Eperjesen tevékenykedő rádával, és
Beszkid Antal vezetésével létrehozták a Kárpátorosz Központi Néptanácsot. A Sáros vármegyében élő
ruszinokat, a terület székhelyén, Eperjesen képviselő ráda 1919. január 7-én azonban már azt követelte,
hogy a csehszlovák katonai megszállás terjedjen ki az „Orosz föld egészére”, vagyis a magyarországi
ruténlakta területekre is. A január 31-i nyilatkozatában viszont már kijelentette: „Mától kezdve a
Csehszlovák Köztársaság autonóm részének tekintjük magunkat”.74

3. Kárpátalja csehszlovák és román katonai megszállása
1919. január 12. – április 30.
Az eperjesi néptanács első követelése után néhány nappal a csehszlovák légionárius katonaság átlépte a
december 23-i antant-jegyzékben megállapított demarkációs vonal keleti szakaszát, az Ung folyót. Ciaffi
olasz ezredes vezetésével a 31. ezred 1919. január 12-én vonult be Ungvárra, ahol „az átmeneti napokban
erősen kihangsúlyozták, hogy csupán rendcsinálás végett jöttek, s nem elfoglalni akarják a várost, hanem
megszállani, nyugalmat teremteni”.75 Ciaffi május 2-ig volt a csehszlovák csapatok által megszállt felvidéki
és az Ung folyásától nyugatra fekvő Ung vármegyei területek katonai parancsnoka, amikor tisztségét
Edmond Hennocque francia tábornok vette át. A csehszlovák katonai hatóságok Ungvár elfoglalásakor
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statáriumot és sajtócenzúrát vezettek be az általuk megszállt területeken. Ezzel a kezdetben ukránbarát, majd
a csehszlovák katonai előretöréssel fokozatosan csehszlovák irányzatúvá vált eperjesi rutén tanács
elképzeléseinek megvalósítása egyre inkább kézzelfoghatóbbá vált.
Ebben a helyzetben az ungvári Magyar–Rutén Néptanácsnak az ország területi sérthetetlensége alapján
álló, a magyar államhoz hűséges politikája teljesen ellehetetlenült. Ungvár csehszlovák katonai
megszállásának napján lemondott hivataláról – melyet december 10-i kinevezése óta töltött be – Legeza Pál,
Ung vármegye kormánybiztosa. Egy hét múlva, 1919. január 18-án Nagy Vince (1886-1965)
belügyminiszter az alábbiakról értesítette Berinkey Dénest (1871-1944), a „nemzetiségi minisztérium
vezetésével megbízott magyar miniszterelnök”-öt: „A magyar kormány Legeza Pált, a ruszkakrajnai
minisztériumhoz miniszteri tanácsossá történt kinevezése folytán, Ung vármegye főispáni teendőinek
ellátásával megbízott kormánybiztosi állásától, buzgó szolgálatainak elismerése mellett, felmentette”.76
Bereg vármegye vezetője, a Beregszászon székelő Kutkafalvy Miklós – aláírása szerint: „kormánybiztosfőispán” – még február 28-án is hivatalban volt. E napon értesítette Munkács városát arról, hogy – az 1919.
évi VIII. néptörvény 2 §-ában biztosított jogkörénél fogva –, kinevezte a városi néptanács új tagjait.77 Bár
egy hónappal korábban a beregszászi munkástanács kísérletet tett Kutkafalvy eltávolítására. Január 31-én
tüntetést szervezett a városban, ahol nemcsak a kormánybiztos leváltását, hanem a munkástanács
hatalmának az elismerését is követelték.78
Itt jegyezzük meg, hogy Berinkey Dénes kormányfő átmenetileg a nemzetiségi miniszteri tisztséget is
betöltötte. Ennek előzményei: 1919. január 11-én a Magyar Nemzeti Tanács ülésén Károlyi Mihály
miniszterelnök bejelentette lemondását, de ezt követően a testület, ideiglenes államfői hatáskörrel ruházta fel
köztársasági elnöki minőségben. Károlyi ezután Berinkey Dénes igazságügyminisztert megbízta a
miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátásával, majd január 18-án kormányfővé nevezte ki. Másnap, Károlyi
Mihály köztársasági elnök „a kormány lemondásával kapcsolatosan és külön is előterjesztett kérelmére”
felmentette miniszteri állásából Jászi Oszkárt, akinek még a következőket írta: „ez alkalomból a rendkívüli
viszonyok között teljesített kitűnő szolgálataiért őszinte elismerésemet és hálás köszönetemet
nyilvánítom”.79 Ezt követően Berinkey Dénes miniszterelnök vette át a „Magyarországon élő nemzetek
önrendelkezési joga előkészítésével megbízott tárczanélküli miniszter”, Jászi korábbi ügykörét.
1918-1919. fordulóján a máramarosszigeti ukrán ráda követeléseinek teljesítését a nyugat-ukrán
köztársaság igyekezett elősegíteni, és haderőt – a korabeli szóhasználattal: „galíciai sereget” – küldött
Kárpátalja elfoglalására. Ezt Brascsajko Mihály, a máramarosi ráda egyik vezetője is szorgalmazta, sőt
1919. első napjaiban a Kárpátok keleti oldalán, a Galíciában fekvő Stanislau városában (ma: IvanoFrankivszk) kapcsolatot teremtett a nyugat-ukrán állam vezetőivel. Indítványozta, hogy tegyenek lépéseket
Kárpátalja „felszabadítására”, amely igen gyorsan meg is történt. A Tatár-hágón át egy ukrán légionárius
zászlóalj tört be Máramaros vármegyébe, és január 7-én megszállta Kőrösmezőt, majd a Tisza völgyében –
Tiszaborkút községnél –, védelmi állásokat épített ki. Miután az alakulat hírül vette Ungvár csehszlovák
megszállását, tovább nyomult és január 14-én elfoglalta Rahó járási székhelyet. Ugyanezen a napon, a
magyar kormányhoz jegyzéket intézett nyugat-ukrán köztársaság külügyminisztere, amelyben közölte:
kormánya parancsot adott seregeinek, hogy foglalják el azokat a kárpátaljai járásokat, ahol ruszinok alkotják
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a lakosság nagyobbik részét. Ezen kívül azokat a területeket, ahol azt a lakosság „így kívánja”.80
A Tatár-hágón betört galíciai ukrán alakulatok Rahó elfoglalása után két nappal, január 16-án –
Nagybocskón át – bevonultak Máramarosszigetre. Közben – január 15-én – a Kárpátok túloldaláról, a
galíciai Lavocsne állomása felől vasúton nyomult be egy ukrán alakulat. Fő célja Munkács megszállása volt,
ahol kirakott egy zászlóaljat, amely azonban garázdálkodni kezdett. A munkácsiak gyorsan nemzetőrséget
szerveztek, és csellel elfogták a Csillag-szállóban mulatozó ukrán tiszteket. A parancsnoklás nélkül maradt
ukrán legénység, a kaszárnyában megadta magát. A nemzetőrök vonatra ültették a lefegyverzett ellenséges
alakulatot, és fegyvereiket – a megállapodás szerint – az utolsó kocsiba rakták, amelyet a nemzetőrök
őriztek. Lavocsne határállomásnál azonban „tévedésből” lekapcsolták az utolsó vagont, így az ukránok
fegyverek nélkül érkeztek vissza Lengyelországba.81 Az ukrán támadó katonai alakulatok eközben vasúton
egy századot toltak előre, amely birtokba vette a két fontos vasúti csomópont Bátyú és Csap pályaudvarát.
Január 19-én azonban kénytelenek voltak visszavonulni, mert hírül kapták, hogy a Tisza völgyébe betört
ukrán főerőt a román csapatok kiszorították Máramarosszigetről, és Kőrösmezőig vetették vissza.82
A máramarosi ukránbarát mozgalom 1919. január 21-ére Husztra népgyűlést hívott össze, amelynek
megtartását egy hónappal korábban, a decemberi 18-i máramarosszigeti tanácskozáson határozták el. A
magyar kormány azonban december 27-én betiltotta a tervezett tömörülést arra hivatkozva, hogy fontosabb
feladat a ruszin nemzetgyűlési választások előkészítése. A huszti nemzetgyűlést január 21-én végül mégis
megrendezték, ahol 175 város és falu – Máramaros vármegyéből 80, Beregből 57, Ugocsából 29, Ung
vármegyéből kilenc település – képviseletében 420 küldött vett részt. A szónoklatok után a tanácskozás
kimondta a Szemjon V. Petljura (1879-1926) az ukrán hadsereg főparancsnoka (atamán), az ötfős Ukrán
Rada direktóriumának vezetője által irányított ún. nyugat-ukrán állammal való egyesülést. Másnap, január
22-én az Ukrán Nemzeti Tanács direktóriuma Kijevben, nyilatkozatban tette közzé a Galíciából,
Bukovinából és „Угорська Русь”-ból (’Uhorszka Rusz’), azaz a magyarországi ruszin lakta vidékekből álló
Nyugat-Ukrán Népköztársaság és a Dnyeperi Nagy Ukrajna egyesítését. Az új államalakulatnak a Соборна
Україна (’Szoborna Ukrajina’), azaz „Egyesített Ukrajna” nevet adták.83
A magyar kormány még ekkor is jelentéktelen haderőt állomásoztatott Máramaros, illetve Bereg
vármegyében, de ezek az ukrán csapatokkal szemben sem fejtettek ki ellenállást. Ennek oka, hogy a
budapesti ukrán követ Károlyi Mihály miniszterelnököt jó előre tájékoztatta az akcióról. Jászi Oszkár
nemzetiségi miniszter a Minisztertanács 1918. december 29-i ülésen úgy vélte: ha az ország északi részei
nemcsak a csehek és a románok, hanem a lengyelek és ukránok kezében is lesznek, „ez taktikailag előny a
mi számunkra”.84 Ezért arra utasították a magyar haderőt, hogy ha az ukránok összeütközésbe kerülnek a
csehekkel és a románokkal, akkor „teljesen semleges magatartás tanúsítandó”. Az ukrán előretöréskor a
helyi magyar katonai irányítás az ugocsai Nagyszőlősre települt át. Ezért került „tudomásvétel”
megjegyzéssel irattárba Zombory máramarosi kormánybiztos két jelentése Kőrösmező ukrán
megszállásáról, illetve Máramarosszigetre való betöréséről.85 Ez nem volt véletlen, hiszen a
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Hadügyminisztérium már 1918. december 22-én megküldte valamennyi magyar katonai, illetve nemzetőri
kerületi parancsnokság állomáshelyére rendelkezését, melynek címe: „Irányelvek az ország egyes
területeinek katonai kiürítésére”. A parancs Ung vármegyét is érintette a Latorca folyó, valamint a
Szerednye és Uzsok község vonalától észara, illetve nyugatra fekvő területen.86
A Kárpátalján állomásozó fegyveres magyar alakulatok végül nem tanúsítottak ellenállást a betörő
ellenséges katonai erők ellen. Ennek következtében – mint az imént írtuk – a románok szorították ki az
ukrán csapatokat a Felső-Tisza völgyéből. Ekkor a folyó jobb partján csak Nagybocskó és környéke maradt
román megszállás alatt, amely lehetővé tette az akkor mintegy 10 ezer lakosú Kőrösmezőn az ún. „Hucul
Köztársaság” további működését a településen és környékén. Ennek előzménye: a nagyközségben még
1918. november 8-án, Kőrösmező és a környező falvak népgyűlést tartottak, ahol határozatot hoztak a
Huculföld Ukrajnához való csatlakozásáról. A nagyközségben ezt követően Hucul Néptanács alakult, és
november 9-én kikiáltották a Hucul Köztársaságot. A ráda képviselő egy hónap múlva, december 10-én
szintén részt vettek a ruszin autonómiáról döntő budapesti tanácskozáson, majd december 18-án a
máramarosi gyűlésen, ahol beválasztották őket a Máramarosi Néptanácsba. December 22-én azonban a ráda
hatalmának letörésére a magyar katonaság bevonult Kőrösmezőre, emiatt a néptanács tagjai a hegyekbe
menekültek. Két hét múlva, 1919. január 7-én a Tatár-hágón betört ukrán csapatokat segítve, 7-éről 8-ára
virradó éjjel a néptanács felkelést szervezett. Kőrösmezőről ezután kiszorították a magyar haderőt.87 A
Máramaros vármegye Tisza-völgyi részét elfoglalt ukrán csapatok végleges visszavonulása után, február 5étől újra a hucul ráda kezébe került a Rahói járás területére kiterjedő „Hucul Köztársaság” vagy
„Kőrösmező-állam” igazgatása. A ráda újabb térfoglalását a román hadsereg előrenyomulása gátolta meg,
amely később, a májusban indult hadműveletével június 11-én végleg felszámolta a hucul hatalmat.
Visszatérve az ungvári eseményekre: a város elfoglalása után, 1919. január 14. és 23. között a
csehszlovák haderő megszállta az Ung folyó vonalát. Erre az antant-hatalmak 1918. december 23-i jegyzéke
adott lehetőséget, amely Szlovákia ideiglenes határát a Dunától és az Ipolytól északra, Rimaszombattól délre
és az Ung folyótól nyugatra jelölte ki. A magyar haderő és a hatóságok január végére ürítették ki a
demarkációs vonal mögötti területeket. Máramaros vármegye délkeleti részét, Nagybocskó vidékét a
románok birtokolták. Ruszka-Krajna nagyobb részén a magyar közigazgatás működött tovább, és rutén
autonómia kiépítése a fenti körülmények ellenére – ha vontatottan is – de előrehaladt. Közben Ungváron
még létezett a rutén néptanács, amelynek titkára Volosin Ágoston volt, aki 1918. végéig a magyar államhoz
való hűségét hangoztatta, 1919. januárjában azonban már a rutén lakta terület Csehszlovákiához való
csatolásának egyik leghangosabb népszerűsítője. Február 1-jén Ungvárra érkezett Masaryk csehszlovák
államelnök személyes megbízottja, Ferdinand Písecký kapitány, a hadügyminiszter szárnysegédje, hogy a
Magyar–Rutén Néptanácsnak átadja a philadelphiai, illetve a scrantoni egyezmény dokumentumait. A
kapitány Szabó Simonnal, Gebé Péterrel, Volosin Ágostonnal és Hadzsega Illéssel folytatott tárgyalásokat,
akiket felszólított, hogy a rádát felhasználva, kezdjenek széles körű hangulatkeltést a Ruténföldnek
Csehszlovákiához való csatolásáért. Három nap múlva a néptanács megváltoztatta nevét, és Ungvári Rutén
Tanácsként működött tovább.88
Három héttel a párizsi békekonferencia ünnepélyes megnyitása után, 1919. február 5-én a Tizek
Tanácsa ülésének 2. napirendi pontjaként a csehszlovák területi igények szerepeltek. Lloyd George brit
miniszterelnök felvetésére – jegyzőkönyv szerint – Edvard Beneš csehszlovák külügyminiszter kifejtette:
„reá hárul az a kötelesség, hogy a Konferencia figyelmét felhívja bizonyos javaslatokra, amelyek nem
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számíthatók a csehszlovák területi igények közé. E javaslatok közül az első a Magyarországon élő ruténokra
vonatkozik… A ruténok nem kívánnak magyar fennhatóság alatt maradni, s ezért felajánlották, hogy egy
önálló államot alkotva szoros föderációba lépnének Csehszlovákiával. Számuk 450 000-re tehető.
Igazságtalanság lenne őket a magyarok kénye-kedvére hagyni, s habár a csehszlovák igények között nem
szerepel, ő mégis vállalta, hogy ügyüket a Konferencia elé tárja”.89 Az előbbiekhez: már szóltunk a
csehszlovák diplomácia, főként Beneš mesterkedéseiről Kárpátalja megszerzésével kapcsolatban. A rutének
„csatlakozásáról” csak annyit, hogy lakóterületüket Csehszlovákia fegyveresen hódította meg. Kárpátalja
esetében erre azonban már alig volt katonai ereje, ezért a terület keleti felét románok szállták meg, hiszen –
mint arról később szólunk – 1919. április utolsó napjaiban, Munkács és Csap között találkozott a
csehszlovák és a román hadsereg.
A csehszlovák területi igények megtárgyalása utáni napon, 1919. február 6-án Csehszlovákia, Románia
és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság közös emlékiratot nyújtottak be a párizsi békekonferenciához,
amelyben meghatározták a Magyarországgal szembeni területi követeléseiket, és eleve tiltakoztak a magyar
fél részéről felmerülő népszavazási kérelem ellen. Egy hét múlva érkezett Párizsba a Ruszinok Amerikai
Néptanácsának két küldötte, Zsatkovics Grigorij és Gardosh Julij (Гардош, Юлий, a cseh forrásokban
Gardoš Julius), valamint Beszkid Antal, a Sáros vármegye székhelyén, Eperjesen működő Ruszin Nemzeti
Tanács elnöke. A ruszin érdekek képviseltére bizottságot alakítottak kettős céllal: egy részt a
békekonferencián való fellépésre, másrészt a csehszlovák kormánnyal való tárgyalásokra.
A prágai kormány csapatai által megszállt – s elfoglalandó – terület közigazgatásának az átvételére
február 21-én érkezett Ungvárra Ladislav Moys „cseh zsupán”, akit zenekar és katonaság fogadott. A
vármegyeházán „tótul” (szlovákul) beszélt a tisztviselőkhöz, mire azok Bánóczyval az élen el akarták
hagyni a termet. Erre a zsupán magyarul szólva visszahívta őket, és felszólította a hivatalnokokat, hogy
tegyék le a hűségesküt Csehszlovákiára. Bánóczy Béla alispán kijelentette: „az erőszaknak nem fog
engedni”. A zsupán még aznap délután felfüggesztette állásából Bona rendőrkapitányt, a magyar rendőröket
lefegyverezték és kiutasították a városból. „A városi tisztviselőket fogva tartják. Ma akarják átvenni a
vármegyei közigazgatást” – állt abban a jelentésben, amelyet február 23-án küldött Ruszka-Krajna
kormányzósága Szabó Oreszt miniszternek.90
Ezekben a napokban, 1919. március 7-én vált Ungváron Kárpátalja csehszlovák katonai megszállásának
első magyar vértanújává Pós Alajos, a város pénzügyi számvizsgálója, újságíró, az Ung című helyi napilap
kitűnő riportere, belső munkatársa. Az előbbi napon Tomáš G. Masaryk csehszlovák államelnök névnapja
(Tamás) tiszteletére fáklyásmenettel katonai zenekar járta a várost. A Millennium kávéház előtt a
csehszlovák himnuszt játszotta, amikor a cseh katonák tévesen azt hitték, hogy Pós sértő megjegyzést tett
rájuk. A nyílt utcán ütlegelni kezdték a 35 éves újságírót, s eközben huszonnyolc bajonett-szúrást ejtettek
rajta. Ezután a katonai kórház felé hurcolták, de útközben belehalt sérüléseibe. Lehangolt és felháborodott
város gyászolta, tekintélyes polgárokból álló küldöttségek tiltakoztak személyesen az ügyben Ungvár
csehszlovák elöljáróinál. Március 9-én, Ungváron tiltakozásul egyetlen kereskedő és iparos sem nyitotta ki
üzletét, emiatt büntetőeljárást indítottak ellenük. Pós Alajos március 11-i temetése hatalmas, tiltakozó
felvonulássá vált.91
Az antant-hatalmak Párizsban – elsősorban az Egyesült Államok és Franciaország szorgalmazására –
csak hosszas vita után, március 13-án döntöttek arról, hogy Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegyék
nagy része Csehszlovákiához kerül. Ezt megkönnyítette, hogy a terület jövőjéről kialakult vélemények
abban megegyeztek: nem bízhatják az ott élő ruténok nemzeti önrendelkezésére, hovatartozásuk eldöntését.
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Két nap múlva – március 15-én – már Ungváron tárgyalt Zsatkovics Grigorij, az amerikai rutének vezetője
az eperjesi, az ungvári és a máramarosszigeti rádák egyesítéséről, és egy esetleges népszavazás
megtartásáról.92
Közben egy hónappal az után, hogy Stéfán Ágoston ruszka-krajnai kormányzó elkészítette a
választókerületi beosztást, Szabó Oreszt – hivatalos levélpapírja szerint: „ruszkakrajnai minister” 1919.
február 7-én megküldte számára a néhány nap múlva, február 11-én hatályba lépő 928/1919. M. E. számú
kormányrendelet gépiratos változatát. A miniszter kísérőlevelében a következőkre hívta fel a kormányzó
figyelmét: „Abból a célból, hogy az 1918. X-ik néptörvénnyel biztosított autonómia kérdéseiben a ruszin
nemzeti akaratot a kormányzás körül megillető közreműködés és befolyás a ruszin nemzetgyűlés
megalakulása előtt is lehetővé tétessék, a. Magyar Népköztársaság kormánya… idezárt 928/1919. M. E.
számú rendeletével Máramaros, Ugocsa, Ung és Bereg vármegyék [vagyis Kárpátalja! – B. J.] ruszin
lakossága által választandó Ruszin Kormánytanács felállítása iránt intézkedett”.93
A rendelet a választások előkészítését és a választási eljárás felső irányítását a kormányzó feladatává
tette, akinek a 3. §. értelmében, legkésőbb március 5-ig kellett azt kitűznie. A miniszter, „főleg politikai
okokból” tartotta kívánatosnak a kormánytanács mielőbbi megalakítását, s „különös figyelmet” kért a
választási biztosok személyének a kijelölésénél, hogy „e tisztségre csupán oly egyének neveztessenek ki,
akiknek az illető járásban / városban, nagyközségben / kellő politikai és társadalmi tekintélyük van, és akik
feltétlenül magukévá tették az 1918: X. néptörvény álláspontját, nem vallanak a magyar állami közösséggel
ellentétes politikai felfogást… Máramaros, Ugocsa, Bereg és Ung vármegyék kormánybiztosait egyidejűleg
felhívtam, utasítsák a közigazgatási hatóságokat és hatósági közegeket, hogy Kormányzó Úrnak a szóban
levő választásokkal kapcsolatos, valamint általában az autonómia körébe vágó törvényes rendelkezéseit
feltétlenül és minden késedelem nélkül hajtsák végre… A választási jegyzőkönyvek mintáját a választási
biztosok egyöntetű eljárásának biztosítása végett szintén megállapítottam, és abból megfelelő számú
példányt magyar és ruszin nyelvű szöveggel szintén ugyancsak csatolok. Magyar és ruszin nyelvű nagyobb
példányszámban csatolom a 628/1919. M. E. sz. kormányrendeletet is, amelyek megfelelő számban a
választási biztosok és a közigazgatási hatóságok rendelkezésére lesznek bocsájtva”.94
A többször hivatkozott iménti rendelet szerint, a Munkács székhelyű Ruszin Kormánytanács addig
működik, ameddig a „ruszin nemzetgyűlés megalakulhat”. Annak létrejötte után megszűnik. A testületben
Máramaros, Ugocsa, Bereg és Ung vármegye ruszin lakta járásaiban választott, két-két küldött vesz részt, s
hasonlóan Máramarossziget, Munkács, Ungvár város, valamint Huszt és Nagyszőllős nagyközségek ruszin
lakosságának két-két képviselője. A titkosan, szavazólapokkal történő választás napját, helyét és a választási
biztos nevét minden településen időben közzéteszik. A férfiak 21., a nők 24. életévüktől jogosultak azzal a
kikötéssel, ha „bármely hazai élő nyelven írni-olvasni tud”. A rendelet természetesen meghatározta azok
körét, akiket valamilyen ok miatt kizártak a választójog gyakorlásából. A szavazás lefolyásáról három
példányban jegyzőkönyvet kellett készíteni. A rendelet arról is intézkedett, ha bármely ok miatt – az
ellenséges haderők betörése következtében Ung és Máramaros vármegye jelentős része ekkor hadműveleti
terület! –, valamelyik járásban nem tartható meg a választás. Ez esetben a választási biztos előterjesztésére a
kormányzó elrendelhette, hogy az adott járás székhelyén összehívott népgyűlésen válasszák meg a két
küldöttet a kormányzótanácsba.95
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A ruszka-krajnai kormányzóság Munkácson székelő hivatalos helyiségébe, Stéfán Ágoston kormányzó
február 17-ére táviratilag hívta össze a testület alakuló ülését, amelyre a járási főszolgabírók is meghívót
kaptak. A tizenhét személy többsége görög katolikus lelkész-esperes, tanító, valamint hivatalnok. Néhányuk
kivételével a lakóhelyüket is felsorolja az irat: Bereg vármegyéből Alsóverecke, Volóc, Szolyva, Borhalom,
Munkács, Mezőterebes, Nagylucska, Oroszvég, Bilke és Ilosva. székhely szerepel. A összesen 41 tagja volt,
ebből 36 képviselő, valamint hivatalból Szabó Oreszt miniszter, Stéfán Ágoston kormányzó, valamint a
Ruszka-Krajnai Minisztérium három tisztviselője. A kormányzó február 20-án a huszti főszolgabíró
hivatalban tartott értekezletet „a ruszin kormánytanács megalakítása tárgyában”.96 Február 23-ára, magyar
és ruszin nyelven elkészült a Ruszin Kormánytanács ügyrendje, amely részletesen meghatározta annak
feladatát, szervezetét, elnöke tennivalóit, körülhatárolta ülései, illetve tanácskozási rendjét, és a határozatok
meghozatalának módját. Külön paragrafusban írta elő jegyzőkönyv megalkotását, amelyet két példányban,
ruszin, illetve magyar nyelven kellett megszerkeszteni.97 Március 4-én – egy nappal a 928/1919. M. E. sz.
rendelet 3. §-a által előírt, legkésőbbi március 5-i időpont előtt – Ruszka-Krajnában megtartották a
kormányzótanácsi választásokat.
A Ruszin Kormányzótanács már március 12-én és 13-án ülést tartott – erre emlékeztette a meghívott
tagokat Egressy János, a testület elnöke – annak a táviratnak a szövegében, amelyben a legközelebbi
tanácskozást, március 27-ére összehívta.98 A kormányzótanács a működés megkezdésével kapcsolatos
nehézségek következtében azonban valódi érdemi munkát már nem tudott kifejteni, másrészt a
tanácsköztársaság létrejöttével az addigi körülmények jelentősen megváltoztak. Közben ugyanis, március
20-án az antant budapesti katonai missziójának a vezetője, Fernand Vix alezredes jegyzéket adott át Károlyi
Mihály köztársasági elnöknek a győztes hatalmak által március 17-én jóváhagyott február 26-i magyar–
román demarkációs vonalról. A jegyzék közölte, hogy a Szatmárnémeti–Vásárosnamény–Debrecen–
Békéscsaba–Szeged–Arad–Nagyvárad–Nagykároly–Szatmárnémeti által határolt semleges zónát antant
haderő, valójában a román hadsereg szállja meg. A Berinkey-kormány nem fogadta el az újabb
követeléseket, ezért lemondott. Ebben az időben, már január közepétől Máramaros vármegye déli része,
illetve a Tiszától északra fekvő Nagybocskó és környéke januártól már román megszállás alatt állt. A
vármegye Tiszavölgyi járásának északi részén – mint tudjuk –, Kőrösmező központtal a „Hucul
Köztársaság” nevű „állam” működött a hucul ráda irányításával. A Vix-jegyzék szerint ebben az időben
továbbra is Magyarországhoz tartott Bereg és Ugocsa vármegye egésze, Máramarosból az Ökörmezői, a
Dolhai, a Huszti, a Técsői és a Tiszavölgyi járás, Ung vármegyéből egészében a Szerednyei, és Perecsenyi
és a Nagybereznai és a Nagykaposi járás nagyobb, valamint az Ungvári járás egy része.
A Magyar Tanácsköztársaság március 21-i kikiáltása után Szabó Oreszt, mint kijelölt személy, nem
fogadta el a felkínált rutén népbiztosi kinevezést. Neve és tisztsége egyébként szerepel a Forradalmi
Kormányzótanács tagjainak e napon közzétett felsorolásában. Március 25-től Stéfán Ágoston ruszka-krajnai
kormányzó vette át a ruszin népbiztosi tisztséget, aki ezután barátját, Kaminszky József ügyvédet, a néhány
hónappal korábban Ungváron alakult Magyarországi Ruthének Néptanácsa egyik alapítóját nevezte ki az
autonóm terület politikai megbízottjává, Munkács székhellyel. Mindez március 25-én, táviratban történt,
melynek szövege a következő: „Kaminszky József politikai megbízott, Munkács, Kormányzóság. Utasítom,
hogy a Ruszka-Krajnai Kormányzóság vezetését azonnal vegye át és működtetését a tanácsköztársaság
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szellemének megfelelően az addigi módon, a legerélyesebben folytassa – Ruszkakrajnai népbiztos”.99
Kaminszky kinevezéséről és jogköréről Stéfán Ágoston, ruszin népbiztos egyúttal táviratban értesítette
a Ruszka-Krajnát irányító négy – Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros – vármegyei direktóriumot. A
dekrétumot szó szerint idézzük: „1071/1919. sz. Dr. Kaminszky József ruszka-krajnai megbízotthoz
Munkácsra, a következő rendeletet intéztem. Kinevezem ruszka-krajnai politikai megbízottá. Területi
hatalmi köre mindig, míg az összes ruszin lakta területek fel nem szabadulnak, Máramaros vármegyében a
tiszavölgyi, máramarosszigeti, taracközi, técsői, huszti, dolhai és ökörmezői járásokra, Ugocsa vármegyében
a nagyszőllősi és királyházai járásokra, Bereg vármegyében a vereczkei, szolyvai, volóczi, munkácsi és
felvidéki járásokra, míg Ung vármegyében a bereznai, perecsenyi, ungvári és szerednyei járásokra terjed ki.
Mind a direktóriumok, és azok összes közalkalmazottai azon utasításait, megkereséseit és rendelkezéseit
teljesíteni tartoznak. A csapi, beregszászi és szatmárnémeti direktóriumokkal lépjen érintkezésbe, és velük
karöltve gondoskodjék arról, hogy a magyar forradalmi kormányzótanácsnak rendeleteit, valamint az én
rendeleteimet pontosan hajtsa és tartassa végre (sic!). Különösen olyan kérdésben, melyre önnek végrehajtó
közalkalmazottai nincsenek, a direktóriumot keresse meg avégből, hogy hajtsák, [a] közalkalmazottaik által
hajtassák végre intézkedéseit a fent megjelölt területen. A közalkalmazottak vagy politikai megbízottak
kicseréléseinek, valamint rendelkezési állományba helyezési jogát magamnak tartom fenn. Idevonatkozó
javaslatát hozzám terjessze fel, erről [helyesen: amelyről a] direktóriumot, mihez tartás végett azonnal
értesítem. Dr. Stéfán Ágoston, ruszin népbiztos, a magyar forradalmi kormányzótanács tagja”.100
Ruszka-Krajna csehszlovák, illetve román csapatok által el nem foglalt városainak és községeinek
nagyobb részében megalakultak a tanácsköztársaság helyi szervei, amelyek átvették a közigazgatás
irányítását. Ugocsa vármegye székhelyén már március 22-én. Az Ung vármegyei Direktórium székhelyévé –
mivel Ungvár január 12-étől csehszlovák megszállás alatt állt – Csap községet jelölték ki, ahol március 23én a helyi munkás-, katona- és paraszt-tanács létrehozta a háromtagú vármegyei direktóriumot. A testület
már másnap kihirdette a Forradalmi Kormányzótanács március 21-én kelt I. számú rendeletét a statárium
bevezetéséről, az ellenforradalmi tevékeny megfékezéséről.101 A Bereg vármegyei Direktórium központjává
Beregszászt, Ugocsában Nagyszőllőst, a Máramaros vármegyei Direktórium székhelyévé – a
megyeközpont, Máramarossziget román megszállása miatt –, Huszt nagyközséget tették.
Mindössze három nap alatt – március 22. és 24. között – Bereg vármegyének mind a hét járásában,
Ugocsa egész területén – Nagyszőllősi, a Királyházai és a Halmi járásban –, és Máramaros egy részén, így a
Huszti, a Dolhai, a Volóci, a Técsői s a Taracvölgyi járásban, illetve Tiszavölgyi járás egy részének
településein kikiáltották a tanácshatalmat. A vármegye Tiszától délre fekvő táját, valamint a
Máramarosszigettől északra elterülő Nagybocskó körzetét a román csapatok tartották megszállva. Ung
vármegye nagyobb részének településein ugyancsak megalakultak a helyi direktóriumok. A Szerednyei járás
teljes területén, részben a Nagybereznai és a Perecsenyi járásokban – mindkettő ideiglenes székhelye
Turjaremete község volt –, a Nagykaposi járás 37 falujában (a 46-ból), valamint az Ungvári járás egy
részén, melynek – mivel Ungvár, január elejétől már csehszlovák megszállás alatt állt – ekkor ideiglenesen
Csap község volt a járás székhelye.102 Ung vármegye többi, nagyobb részén, az Ung folyásáig húzódó
demarkációs vonalig, csehszlovák katonaság állomásozott.
A tanácsköztársaság ún. ideiglenes alkotmányának – mely a Forradalmi Kormányzótanács április 2-án
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kiadott XXVI. számú rendeleteként jelent meg – 2. paragrafusa kimondta: „A Magyarországi
Tanácsköztársaságban minden nemzet, ha összefüggő, nagyobb területeken él, külön nemzeti tanácsot és
intéző bizottságot is alkot. A különböző nemzeti tanácsok alakítását, egymáshoz való viszonyát és a
föderalisztikus alapon álló Magyarországi Tanácsköztársaság végleges alkotmányát a Tanácsok Országos
Gyűlése fogja megállapítani”.103
Már írtuk, hogy március 4-én Ruszka-Krajnában kormányzótanácsi választásokat tartották. Az ekkor
megválasztott tagokból csak egy hónap múlva – már a tanácsköztársaság idején –, április 8-án alakult újjá
Munkácson a kormányzótanács. Ez a testület – a szakirodalom előforduló egyes nézetekkel104 szemben –,
nem volt Ruszka-Krajna legfelsőbb szerve, mert nem tartománygyűlésként működött, sőt nem ez volt az
első ruszin parlament. E testületet létrehozó, már idézett 928/1919. M. E. számú kormányrendelet 1. §-a
ugyanis világosan kimondta: „Arra az időre, amíg a ruszin nemzetgyűlés megalakulhat, Ruszin
Kormánytanács szerveztetik, amely Ruszka-Krajna kormányzati szerveinek működését ellenőrzi és a ruszin
autonómia körébe vágó javaslatait a ruszkakrajnai miniszterrel közli. A kormánytanács székhelye:
Munkács”.105
A tanácsköztársaság idején, az újonnan létrehozott Ruszin Népbiztosság felügyeletével működött
tovább a Ruszka-Krajnai kormányzóság, amelyet népbiztosság direktóriumi alapon irányított. A ruszkakrajnai kormányzótanács szerepe közben teljesen háttérbe szorult, ennek következtében először csak április
8-án ülésezett Munkácson. A második – egyben utolsó – ülésre április 17-én került sor ismét Munkácson,
ahol a kormányzótanács egyes tagjai felszólalásaikban bírálták a tanácsköztársaság politikáját. Sőt akadtak,
akik élesen antikommunista nézeteket hangoztattak, s emiatt parázs vita tört ki teremben. A munkácsi
direktórium utasítására a helyszínre érkezett helyi dohánygyári-, illetve a munkács-várpalánkai
építőmunkások a Katkó Gyula beregszászi városi népbiztos által irányított fegyveres fellépésére a
kormányzótanács feloszlatta magát.106 A június 23-án elfogadott alkotmány 86-87. §-a ugyan „ruszin
nemzeti kerület”-nek107 ismerte el a ruszinok által lakott vidékeket, amelyek Máramaros, Ugocsa, Bereg,
Ung, valamint Zemplén és Sáros vármegyék jelentős részét érintették. Ezek jelentős része – Bereg és
Ugocsa kivételével – ekkor már hónapok óta csehszlovák, illetve román katonai megszállás alatt álltak. Így
az alaptörvény e cikkelyének csak elméleti jelentőséget tulajdoníthatunk.
Ennek ellenére a tanácsköztársaság legfelsőbb vezetése, gyakorlatilag a nemzeti önrendelkezés alapján
építette tovább a rutén önkormányzatot. Miközben erre csak negyven napig volt lehetősége a Károlyikormányzat alatt már kijelölt Ruszka-Krajnában, mert eddig állt fenn hatalma az Ung vármegyének
Ungvártól, az Ung folyótól keletre eső területén, Bereg vármegye nagy részén, Ugocsában és Máramaros
vármegye Tiszától északra fekvő nagyobb táján lévő autonóm területen. A tanácskormány tervezésében
összesen 20 130 km2 területen, kereken 980 000 lakossal hozta létre Ruszka-Krajnát, amely magába foglalta
volna Máramaros megyét, annak déli Izavölgyi és Aknasugatagi járásai, és a Felsővisói járás hat községe
nélkül. Ugocsa megyét, Bereg vármegyét a Mezőkaszonyi járás, a Tiszaháti járás hat községe és Beregszász
városa nélkül, Ung megyét a Nagykaposi járás kivételével. Továbbá Zemplén vármegyét a Bodrogközi, a
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Sárospataki, a Szerencsi, a Tokaji járások, valamint a Sátoraljaújhelyi járás 10 községe és Sátoraljaújhely
városa nélkül. Végül Sáros vármegyét az Eperjesi, a Kisszebeni, a Lemesi és a Girálti járások kisebb részét,
továbbá Eperjes és Kisszeben városok nélkül. A nemzetiségi kerület székhelye Munkács volt. Az
Északkeleti Felvidéken az így behatárolt terület lényegében a rutén lakta vidéket foglalta (volna) magában.
Természetesen csak elméletileg. A katonai helyzet miatt azonban ténylegesen, mintegy 9 700 km2 területen,
460 000 lakossal jöhetett létre a rutén kormányzóság, így annak igazgatását csak részben tudták kiépíteni.108
Közben a tanácsköztársaság alkotmányának meghatározása szerint a létrehozandó „ruszin nemzeti
kerület” területi önkormányzatát Ruszka-Krajna, ún. „alkotmánytervezeté”-ben – Конституція Руськой
Краины (’Konsztitucija Ruszkoj Kraini’), azaz „Ruszka-Krajna Alkotmánya” – fektették le, amely április
12-én a Ruszin Népbiztosság hivatalos hetilapjában, a Munkácson kiadott Ruszka Pravdában109 (’Руська
Правда’) jelent meg. Fontos rámutatni, hogy csak az alapelveket vázolta, nem volt olyan részletesen
kidolgozott, mint a magyarországi németek alaptörvénye. A ruszin alkotmánytervezet lényege, hogy Ruszka
Krajna „самостойный краинский союз” (’szamosztojnij krainszkij szojuz’), azaz mint „önálló területi
szövetség” a Magyar Tanácsköztársaság szerves része. „Az alkotmány a ruszin nép belügyeinek teljes
függetlenségéről rendelkezik… a tanácshatalom rendszerére épül”. Az autonóm jogterületen élő dolgozó
férfiak és nők a 18. évük betöltése után jogosultak a szavazásra, kivéve a munkanélküliek, a kereskedők, a
papok, a szerzetesek, a bűncselekményért elítéltek stb. Ruszka Krajnában a falvakban száz, a városokban
ötszáz lakos után választanak egy-egy képviselőt a helyi tanácsokba. Az autonóm területen megszűnnek a
vármegyék, helyüket öt „kerület” („округ”, ’okrug’) veszi át: Máramaros, Bereg, Ung, Zemplén és Sáros.
Ruszka-Krajna városi és a kerületi tanácsaiból küldötteiből „külön kongresszus”-t („отділный конгрессъ”,
otgyilnij kongreszsz’) választanak egy-egy kerületben. Ezek mindegyikéből tíz-tíz főt választanak, ők
alkotják majd Ruszka-Krajna lakosságának 50 tagú legmagasabb hatóságát, az ún. „irányító kongresszust”
(„управительный конгрессъ”, ’upravityelnij kongreszsz’) – ez esetben a ruszin legfelsőbb irányító
testületet, vagyis a „nemzetgyűlés”-t –, a magyar szövetséges tanácsköztársaságban. Ennek tagjai közül 20
képviselőt küldenek a magyar országgyűlésbe (szó szerint: „до собора Угорськихъ державныхъ
советовъ”, ’do szobora Ugorszkih derzsavnih szovjetov’).110 Ruszka-Krajna tehát szövetségi alapon
tartozott a Magyarországi Tanácsköztársasághoz. Nem megyékre, hanem öt kerületre osztották volna. Az
első szakaszban három rutén kerületi – Bereg, Ung és Máramaros – tanácsot terveztek Munkács, Szerednye
és Huszt központtal.
A ruszin népbiztosság hivatalos lapja, a Ruszka Pravda – ugyanabban a számában, melyben az ún.
„alkotmánytervezet”-et is közreadta –, a különleges jogterület, illetve annak önkormányzata a lényegét
ragadta meg közlésében. Ezt cikkének, már a címében is rögzítette: „Руська-Краина – самостойна
губернія” (’Ruszka Krajna – szamosztojna gubernija’), azaz „Ruszka-Krajna – önálló kormányzóság”. Az
írás alcímében pedig a tartalmát: „Союзь братскій Угорщины съ Руськимъ народомъ” (’Szojuz bratszkij
Ugorscsini sz Ruszkim narodom’), azaz „A baráti Magyarország szövetsége az orosz [ruszin] néppel”. A lap
– többek között – leszögezte: „A nép egyenjogú testvérekből áll, a különbség csak az, hogy minden falu
szabadon használhatja azt a nyelvet, amely számára a legkedvesebb… A népek között már nincsen
semmilyen határ, mert minden falu és minden város maga határozza meg, hogy hová akar tartozni”.111 Az
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előbbiekkel kapcsolatos, hogy egy héttel korábban – április 7-én – a Forradalmi Kormányzótanács
közzétette XLI. számú rendeletét112 – címe: „A beadványok és határozatok nyelve” – a hivatalos
nyelvhasználatról. Az egyetlen szakaszból álló dekrétum előírta, hogy a hivatalok kötelesek az országban
használatos bármely nyelven beadványokat elfogadni, és a választ ugyanazon a nyelven megadni.
A tanácsköztársaság vezetése – mint az imént írtuk – azt tervezte, hogy a Tanácsok Országos Gyűlése
dolgozza majd ki és fogadja el a végleges alkotmányt, amelyben kijelöli az autonóm nemzetiségi területek
határait is. (A tanácsok gyűlése végül június 14. és 23-a között ülésezett, az akkor jóváhagyott alkotmány
Ruszka-Krajna területére vonatkozó rendelkezéseit113 már nem tudták érvényesíteni, mert területét másfél
hónappal korábban elfoglalta a csehszlovák és a román hadsereg.) Természetesen addig is munkálkodtak az
önkormányzati kerületek kialakításán. Ezt szolgálta a Forradalmi Kormányzótanács április 28-án kiadott,
LXXVII. számú rendelete114 – „Német és ruszin tanácsok választása” –, amely a ruszin (és német) kerületi
tanácsok megválasztását írta elő. Az intézkedés a kerületi ruszin (és német) önkormányzati testületek
létrehozását jelentette, hiszen a községi tanácsválasztások már április első napjaiban lezajlottak a
tanácsköztársaság fennhatósága alatt álló terület – azaz az ország csehszlovák, román és délszláv csapatok
által el nem foglalt – nagy részén, így Ruszka-Krajnában is.
Itt fontos rámutatni arra, hogy a legfőbb hatalmi szerv, a kormányzótanács által kiadott jogszabályok a
területileg szétszórtan, illetve szórványban élő nemzetiségeket nemzeti kisebbségnek, a nagyobb,
összefüggő területen lakó nagyobb népcsoportokat nemzetnek nevezték. A „műveltségének fejlesztésére”
valamennyi, itt élő nem magyar ajkú nép országos tanácsot alakíthatott, amelyek azonban nem kaptak
területi igazgatási jogot, illetve jogköröket. Az alkotmány 84. paragrafusa115 ugyanis kimondta: a különböző
országos nemzeti testületek létrehozása „nem bonthatja meg a területi alapon nyugvó tanácsszervezetet”. Az
előbbi korlátozás mellett döntési jogot kaptak a ruszin (és német) népbiztos megválasztásában. Legfelső
szinten az országos nemzeti tanácsok képviselték az egyes nemzetiségeket. A ruszinok (és németek)
esetében a következő lépcsőfokot, alsóbb szinten a nemzeti kerületek tanácsai jelentették, amelyek a területi
tanácsszervezetbe, mint igazgatási szervek illeszkedtek. A nemzetiségi járásokból alakított önálló kerületek
tanácsai jogkörükben egyenlően voltak a megyei tanácsokkal. Végül több önálló kerületből hozták (volna)
létre az adott nem magyar ajkú nép(ek) nemzeti kerületét. Az idő rövidsége és hadi események alakulása
következtében ez csak a magyarországi németek esetében lehetett részben megvalósítani, az ellenséges
katonai támadás következtében Ruszka-Krajnában a ruszin önkormányzati tanácsszervezet csak részben
tudott kiépülni.
Az imént említett, április 7-8-án megtartott ruszka-krajnai választások napjaiban létrehozták a kerületi
direktóriumokat és a kerületi tanácsokat. A direktóriumok megalakítására – végrehajtója munkácsi
Kaminszky József politikai megbízott – Stéfán Ágoston ruszin népbiztos 10/1919. számú április 5-én kelt
rendelete alapján került sor. „1. §. Minden ruszin kerületben azonnal háromtagú direktórium alakítandó.
Ezek a direktóriumok az eddigi vármegyei direktóriumok hatáskörét és intézkedési jogát nyomban átveszik.
/ 2. §. A direktórium tagjait a ruszin népbiztosság munkácsi politikai megbízottjainak előterjesztésére a
ruszin népbiztos nevezi ki. A kerületi direktóriumok a politikai megbízott felterjesztése után nyomban
megkezdik működésüket. / 3. §. A vármegyei direktóriumok hatásköre a ruszin kerületi direktóriumok
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megalakítása után a ruszin kerületekre nézve nyomban megszűnik”.116 Az előbbiekből jól érzékelhető, hogy
a tanácsválasztások után Ruszka-Krajna területén a vármegyei direktóriumok addigi szerepe a ruszin
kerületek létrehozásával megszűnt. Ezzel a vidék irányítása teljesen eltért az ország más részeitől, ahol
fennmaradt a vármegyerendszer.
A kerületi direktóriumok megalakulása után, április 15-én Stéfán Ágoston ruszin népbiztos kijelölte a
Ruszka-Krajna Direktóriumát. Az Ung vármegye nagy részét megszállva tartó csehszlovák hadsereg miatt
kialakult fenyegető helyzet következtében csak április 23-án jött létre az Ungi Kerületi Tanács, Csap
székhellyel – mint Kaminszky korábban idézett utasításából tudjuk, csak a az Ungvári és a Szerednyei
járásokból –, amely ezen a napon tartotta első, s egyben utolsó ülését.
A tanácsköztársaság ruszka-krajnai uralma utolsó két hetében, lényegében kiépült az autonóm jogterület
kettős hatalmi szervezete. Egyrészt a tanácsrendszer alapján: községi, járási és városi, s legfőbb helyi
szervként a kerületi tanácsok, illetve direktóriumi formában. Ugyancsak alulról felfelé, a ruszin kerületek
szintjéig, amelynek csúcsa a már említett Ruszka-Krajna Direktóriuma volt.
A cseh légionárius csapatok 1919. április 5-én támadtak újra, ágyú- és géppuskatüzet zúdítottak a
magyar kézen lévő Ung vármegyei területekre. A megszállt Ungváron, ezekben a napokban tömeges
letartóztatásokat hajtottak végre, különösen a vasutasok köréből. Ezen kívül a város 74 lakosát túszként
tartották fogva. Április 9-én – demarkációs vonalat ismét jogtalanul átlépve –, Perecseny körzetében
támadott a csehszlovák katonaság, amelyet a tanácsköztársaság csapatai ismét visszavertek. Egy hét múlva,
április 16-án a március 20-i Vix-jegyzékben már említett, és a Tiszántúl teljes keleti részén kijelölt semleges
zóna elfoglalására támadást indított a Máramarossziget – Técső – Huszt – Szatmárnémeti – Nagykároly –
Nagyvárad – Nagyszalonta – Arad szakaszon. Eközben északnyugat felé is előretört, április 19-én így vonult
be Husztra. Ugyancsak e napon, Ungváron Hennocque francia tábornok a Városházára rendelte a város
küldöttségét, amellyel közölte: Ungvár a csehszlovák államhoz tartozik, majd kihirdette a statáriumot.
A román haderő másnap, április 20-án indította újabb támadását, de az hamarosan elakadt. Ugocsa
vármegye fontos vasúti csomópontja, Királyháza és Felsőveresmart község térségében több mint hatszáz
vöröskatona, valamint Nagyszőlős fegyvert fogott polgárai és munkásai vették fel a harcot az ellenséggel
szemben. Az elkeseredett küzdelembe a Csapon állomásozó magyar katonai parancsnokság egy
páncélvonatot is kivezényelt, amely három alkalommal szállt szembe sikeresen a román csapatokkal
szemben. Két nap múlva a túlerő felmorzsolta az ugocsai magyar erőket, az ellenség csak tüzérség
bevetésével tudta elfoglalni Királyházát és Nagyszőlőst.117 A román katonaság ezzel megszállta a történeti
Kárpátaljának
a
Kőrösmező–Rahó–Nagybocskó–Técső–Huszt–Királyháza–Nagyszőllős–Beregszász
vonaltól délre fekvő területét, az előbbi településeket is beleértve. Ezzel megvalósult a román hadvezetés fő
célja: a Beregszász–Tiszaújlak–Nagyszöllős és a Szatmárnémeti–Királyháza–Huszt–Máramarossziget–
Rahó–Kőrösmező vasútvonal, s az Aknaszlatina körzetében fekvő sóbányák birtoklása.
Az ellenséges támadás hírére április 19-én, Beregszászon katonatisztek vezetésével fegyveres csoportok
léptek fel tanácshatalom ellen, hogy átvegyék a város irányítását. Két napig tartó tűzharc után, 21-én
átvették az uralmat. Bereg vármegye direktóriuma, megtorlásul tekintélyes polgárokból – korabeli
szóhasználattal „a burzsujok” (földbirtokos, gyáros, nagy-, illetve borkereskedő, bankigazgató, malomtulajdonos, de közalkalmazottakat is: főügyész, vasútigazgató, törvényszéki elnök stb. közül – április 24-én,
22 személyt túszként letartóztatott, és egy vörösőr különítménnyel Budapestre szállíttatott.118 Hasonló,
tanácshatalom elleni megmozdulásra került sor Munkácson, a rutén autonóm terület központjában. A város
volt polgármestere, Bay Gábor nyugállományú huszárszázados vezetésével április 21-éről 22-ére virradó
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éjjel, három órán át, zajló utcai harcokban 14 társával – főhadnagyok, zászlósok, polgárőrök – szembeszállt
a 35-szörös (!) túlerőben lévő, jól felfegyverzett vörös gárdistákkal. A harcok során 523-at közülük
lefegyvereztek, és ugyanennyi kézi lőfegyvert, valamint két revolvert és négy géppuskát zsákmányoltak.
Közben 41 tisztet, 21 altisztet, 18 határrendőrt és 17 pénzügyőrt kiszabadítottak a fogságból.119
Két nap múlva, április 23-án Ungvárnál a csehszlovák haderő támadt délnyugati irányba, a magyar lakta
Nagykapos és Csap térségére, illetve dél és kelet felé a Tiszahátra, és rutén autonóm területre. Budapestről
egy különleges vöröskatona-ezredet indítottak Kárpátaljára, amely április 24-én reggelre Munkácson és
Bereg vármegyében újra átvette a hatalmat, amelyet a megyei direktórium kiáltványban tudatott a
lakossággal. A testület rendkívüli intézkedéseket hozott, Munkácson kihirdette a statáriumot. Négy nap
múlva, április 27-én – Tiszaújlak felől érkezve – a román katonaság a város által eléjük küldött
parlamenterek élén bevonult Beregszászra. Másnap a település és Munkács között félúton fekvő Gát
községet is megszállták, ahol – hasonlóan az addig elfoglalt számos községhez – a román lovasság
mindenekelőtt szénát és zabot rekvirált a lakosságtól. Rablásaik szinte mindennaposak voltak, nemcsak az
állataiknak harácsoltak össze abrakot, hanem az élelmi cikkeket – baromfit, tojást, kenyeret – is erőszakkal
vitték el a falu lakóitól, éjjelenként borjúkat, malacokat raboltak a gazdáktól. A megszállás három hónapja
alatt a fosztogató román katonaság például csak Gát faluban több százezer korona kárt okozott a
helybelieknek.120 A csehszlovák légionárius csapatok április 28-án, Csap és Munkács között, Nagydobrony
község térségében találkoztak a román hadsereg egységeivel. A csehszlovák katonaság és a román csaptok
még ezen a napon együtt vonultak be Bereg vármegye második legnagyobb városába, Munkácsra, ahol a
cseh hatóságok nevében Kaminszky Ferenc zsupán átvette a közigazgatást.
A ruszin Vörös Gárda, illetve a vöröskatona alakulatok fokozatosan nyugat felé, az ország belseje
irányába hátráltak. Április 29-én estére Kárpátalján, véget ért a tanácskormány 40 napig tartó uralma.
Közben – április 26-án délután – a román csapatok a város által eléjük küldött parlamenterek élén
elfoglalták Beregszászt. Különösen Csap vasúti állomásának körzetében dúltak ádáz harcok. A kezdetben
csehszlovák, majd a románokkal megerősödött, egyesült ellenséges haderőt – összesen két hétig tartó éjjelnappali küzdelemmel – május 2-ig tudta feltartóztatni a 65. magyar vörös-dandár. Az alakulat
visszavonulásával másnap, május 3-án a csehszlovák csapatok akadálytalanul bevonultak Csap községbe,
amellyel Ruszka-Krajna egész területe idegen megszállás alá került. Csak három hónap múlva, július 21-én
éjjel távozott váratlan parancsra Bereg vármegye székhelyéről, Beregszászról a román katonaság, ahová
másnap délután bevonultak a csehszlovák csapatok. Parancsnokuk, Hostas ezredes és Kaminszky zsupán a
tisztviselői karral letetette a hűségesküt a Csehszlovák Köztársaságra. A városban a cseh közigazgatás
magyar hivatalnokokkal indult.121
Csap község eleste után egy hónappal, 1919. június 6-án csehszlovák kormány, a hadserege által
elfoglalt ungi, beregi, máramarosi és ugocsai területeken rendkívüli állapotot és katonai diktatúrát hirdetett
ki, amelyet csak két és fél év múlva, 1922. január 9-én vont vissza.122 A sajtócenzúrát csaknem négy
hónappal később, 1922. április 27-én szüntették meg Kárpátalján.
Közben, 1919. július 25-én – mintegy utolsó kárpátaljai hadműveletként – a tanácsköztársaság
repülőgépei bombázták Csap nagyközséget. A támadásra válaszul a csehszlovák hadsereg elfoglalta a július
elsején aláírt pozsonyi fegyverszüneti szerződésben kijelölt felvidéki semleges zónát. Az Ágoston Péter
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(1874-1925) igazságügyi népbiztos és csehszlovák hadsereg nevében, Eugene Mittelhauser francia tábornok
között megkötött egyezmény a tanácsköztársaság diadalmas északi hadjáratán visszafoglalt Felvidék, június
30-án megkezdett magyar katonai kiürítése után kijelölte a magyar–csehszlovák demarkációs vonalat. Ez
lényegében a későbbi trianoni határ mentén húzódott, és egy négy km széles semleges övezetet húzott a két
hadsereg közé. A megállapodás katonai jellegű volt, de elismerte a csehszlovák közigazgatás bevezetését a
kiürített területen, amely a Felvidék és Kárpátalja végleges elszakításához vezetett.

4. Magyarok és rutének fegyveres ellenállása a csehszlovák uralom ellen
1919. május – 1923. február
Az alábbiakban elfeledett és csehszlovák, a szovjet és a magyar történetírás által elfeledtetett, illetve
meghamisított történeti hozunk napvilágra. „Mély fájdalommal töltötte el minden hazáját szerető igaz
magyar lelkét, mikor látnia kellett, hogy a cseh zsebrákok kezére jutott Rákóczi szent földje, és ott, ahol
egykor a tárogató bús hangja az osztrák elnyomás ellen harcba hívta a magyart s Rákóczi nagy fejedelmünk
gens fidelissimáját (leghűségesebb népét) – a magyarsághoz mindig hű rutént –, a gyáva cseh martalócok
nyomorult hada pöffeszkedik… Hát lehetséges az, hogy a magyar ebbe belenyugodjon? Nem, nem, az
lehetetlenség, hogy az annyi honfivér által áztatott szent magyar föld a gyáva csehek prédája legyen. Szent a
meggyőződésünk, hogy az Alföld magyarsága azt nem engedi s rövidesen itt lesz az idő, amidőn felhangzik
az: Előre!, s a Kárpátok bérceire újból feltűzzük a magyar trikolórt. De hogy a magyar feltámadás napja ne
találja készületlenül a gens fidelissimát, a rutént, azért a (alsó)vereckei járásban megindul a fegyveres
felkelés szervezése” – kezdődik az Ung vármegyei Bező községben született Komporday Andor (18841964) Bereg vármegyei, sebesfalvai görög katolikus lelkész emlékezése.123
Bereg vármegye cseh katonai megszállása után, 1919 májusában kezdődött a magyarok és rutének
fegyveres felkelésének az előkészítése az új uralom ellen. Az ezeréves magyar határon álló, 1405 méter
magas Pikuj-csúcs lábánál fekvő 172 lakosú, ruszin lakta Sebesfalván a helyi görög katolikus lelkész,
Komporday Andor és társai a parókián gyűltek össze. „A magyarok s Isten legszentebb nevére
megfogadtuk, hogy a cseh rablók ellen dolgozni fogunk, a rutén népet fegyveres felkelésre megszervezzük,
a cseheket fegyverrel kiverjük s újból szabaddá lesz a rutén nép, Rákóczi szent földje.” Az eskü után
megindították a szervezést, az állandó budapesti és lengyel összeköttetést. „A rutén falvak lakói lelkesen
csatlakoztak, illetve sorakoztak a felkelés zászlaja alá és szent esküvel fogadták, hogy a magyar hazához
mindhalálig hűek maradnak.” Mindezt a legnagyobb titokban végezték a szervezők, már nemcsak Bereg,
hanem Máramaros és Ugocsa vármegyék csehszlovák fennhatóság alatti részére is kiterjesztve. „Nyíltan
nem lehetett dolgozni, mert cseh szuronyok vettek körül minden oldalról s nagyon jól tudtuk, hogy a halál
fiai vagyunk, ha a csehek rájönnek szervezkedésünkre.”
Komporday Andor parókus felesége 1919 novemberében Budapestre utazott, amely „igen veszedelmes
volt akkoriban, mert a csehek gyanús szemmel nézték s mindenféle akadályokat gördítettek az útjába, és
csak rendkívüli bátorságának és leleményességének volt köszönhető, hogy a csehek el nem fogták. Az
asszony a fővárosban Kutkafalvy Miklósnak, a nemzeti kisebbségek minisztériuma államtitkárának útján
érintkezésbe lépett az illetékes körökkel, akik újra „a legmesszebbmenő” támogatásukról biztosították a
mozgalmat. Egyben tudatták, hogy a fegyveres felkelésnek 1920. tavaszán kell kitörnie, s azt addigra
teljesen meg kell szervezni. Az asszony hazatérve zászlót is varrt, egyik oldalára Szűz Mária képét festtette
„Istenért és Nemzetért” felírással. Nem volt könnyű a zászló összeállítása, ugyanis Munkácson csak piros
színű selymet, illetve szövetet, Kassán csak fehéret árusítottak, zöld színűt viszont egyik anyagból sem
lehetett sehol kapni. A csehek gondoskodtak arról, hogy az általuk megszállt területen ne lehessen magyar
trikolórt készíteni. Zöld színű selymet a lengyelországi Sztrij helységből sikerült a zászlóhoz beszerezniük.
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A lobogót a világháborút végigharcolt egyszerű rutén férfiak közé vitték, és ekkor „…olyan jelenet
következett, ami fényes tanúbizonysága volt a rutén fiúk hazaszeretetének. Sírva borultak a zászlóra a hős
rutén fiúk, és úgy csókolták s újból fogadalmat tettek, hogy a Szűz Máriás lobogót diadalra viszik. Hogy
pedig a segítségünkre siető lengyeleket is méltóképpen fogadhassuk, lengyel nemzeti lobogót is csinált a
feleségem ’Vivat Polonia’ felírással a fehér sas körül”.124
1920. március 20-án Komporday családhoz futár érkezett Budapestről azzal a hírrel, hogy a felkelés két
hét múlva fog kitörni, legyenek készenlétben. Üzenték azt is, hogy néhány nap múlva magyar tisztek
jelentkeznek Sebesfalván, akik átveszik a felkelés irányítását, illetve annak katonai vezetését. A
szervezkedés utolsó heteiben a parókus a cseh hadseregben szolgáló magyar, rutén és „tót” (szlovák)
katonákat is megnyert a mozgalomnak, sőt egy „deutsch-bőmisch”, azaz csehországi németekből álló
zászlóaljat is. A fegyveres felkelést már teljesen előkészítették, az időpontját is kitűzték, és kész volt terv: az
Alföldről, délről magyar csapatok törnek be, északról pedig a rutén–magyar felkelők két tűz közé szorítják a
megszálló csehszlovák katonaságot, csendőrséget. Az utolsó napon azonban Budapestről utasítás jött, hogy
elhalasztják az akciót, mert a külpolitikai helyzet miatt az idő nem alkalmas a fegyveres felkelésre.
Komporday később értesült arról, hogy a budapesti illetékes köröknél egy szavazaton múlt, hogy nem
indulhatott meg az akció. „Fájdalommal vettük tudomásul a parancsot s vártuk az alkalmas időt”, amely
azonban elmaradt.
Közben a cseh hatóságok egy magyar értelmiségi férfi árulása folytán tudomást szereztek a
mozgalomról, és hajszát indítottak a felkelés szervezői után. 1920. április 3-án a sebesfalvi parókián egy
Simon Bálint nevű egyén jelentkezett Komporday Andornál, és a Horthy-hadsereg tisztjének adta ki magát.
Közölte, hogy a magyar fővárosból jött és Varsóba igyekszik.. A lelkész házaspár szívélyesen fogadta az
állítólagos magyar tisztet, uzsonnával, borral, cigarettával kínálta, és elbeszélgetett vele a haza sorsáról.
Társalgás közben azonban a vendég olyan kijelentést tett és olyan híreket mondott, amelyek gyanússá tették
magyar tiszti voltát. Izgatott viselkedése mindinkább gyanússá tette a háziak előtt. Az asszony egy alkalmas
pillanatban négyszemközt figyelmeztette férjét: vigyázzon, mert a vendégük nem magyar tiszt, hanem cseh
detektív vagy agent provocateur (beugrató titkos rendőrkém). „Revolveremet zsebre vágtam, mert el voltam
készülve a legrosszabbra – folytatta emlékezésében Komporday Andor. – Beszélgetésünk tovább folyt s ő
közben többször kérte az iratok kiállítását, és azt, hogy vezessem át Lengyelországba. Biztosítottam őt, hogy
legyen nyugodt, az iratokat megkapja, és ne féljen a ruténektől, mert egytől-egyig mind magyar érzelmű s itt
nem fog áruló akadni. Minthogy magam is szentül meg voltam győződve, hogy az illető az elfogatásunkra
kiküldött cseh detektív, s hogy mindeddig csak azért nem lépett fel, mert az átvételi dokumentumokat is meg
akarja szerezni, nem tartottam szükségesnek, hogy érzelmeimet leleplezzem, mert tudtam, hogy
kenyértörésre kerül a dolog”.
Az időhúzással a szobában érezhetővé vált a feszültség, amely már bármelyik pillanatban robbanhatott.
„Az isteni Gondviselés azonban mást akart” – írta a parókus. Egy rutén parasztasszony kopogtatott, majd
lépett a szobába és arra kérte a lelkészt, hogy menjen át a szomszédos, 639 ruszin lakosú Latorcafő
községbe három súlyos beteget meggyóntatni. (Ez a falu különálló plébánia volt, de papja néhány héttel
korábban meghalt, ezért Sebesfalváról Komporday adminisztrálta, azaz igazgatta.) A parókus befogatott a
lovas kocsiba, közben a vendéget megnyugtatta: hamarosan visszajön, megvacsoráznak, kiállítja számára a
kért iratokat, majd egy rutén parasztemberrel átkísérteti Lengyelországba. Az állítólagos magyar tiszt
nagyon kérlelte, mielőbb jöjjön vissza. A lelkész bíztatta, hogy sietni fog. A falu végén a kocsmánál négy
szuronyos cseh csendőr posztolt, az italmérő előtt pedig az alsóvereckei cseh főbíró fogata állt, ő pedig a
kocsmában volt. A csendőrök köszöntötték Kompordayt, majd útjára engedték. A lelkészt a tapasztaltak
teljesen meggyőzték arról, hogy az elfogására jöttek. S csak azért nem tartóztatták föl, mert a detektív a
parókián volt, akinek bizonyára oka volt rá, hogy elengedte.
A parókus Latorcafőn meggyóntatta a három beteget, mire végzett, három esküt tett rutén felkelő
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várakozott az ottani parókián hagyott fogatánál. Hamarosan előkerült „egy intelligens fiatalember is, aki
szintén tagja volt a felkelő csapatnak s akit azelőtt egy héttel Ungvárra küldtem le, hogy Ungvár környékén
a velünk érző papoktól, akik a cseh katonai detektívosztállyal titkos összeköttetésben állottak, tudjon meg
egyes fontos dolgokat.” Beszélgetés közben Komporday elmondta a felkelőknek, hogy milyen gyanús
vendége van. Megtudta tőlük, hogy az állítólagos magyar tiszt a főbíróval és a négy csendőrrel együtt ment
Sebesfalvára, látták, amikor hazajöttek Alsóvereckéről. Komporday már tisztán érzékelte a helyzetet, s azt,
hogy gyorsan kell cselekedni. A felesküdött rutén katonák erre azt mondták: vegyék elő elrejtett
fegyvereiket, azzal fegyverezzék le a csendőröket, ha nem akarnák megadni magukat, akkor lőjék le őket. A
detektívet és a főbírót szintén fogják el, és foglyaikkal együtt menjenek át Lengyelországba. Ott a barátaik
örömmel fogadják, nemcsak a régi összeköttetéseiknél fogva, hanem azért is, mert az alsóvereckei cseh
főbírót is viszik, akit „a lengyelek, mint halálos ellenségüket, úgy is igen szerettek volna vendégül látni”.
A lelkész elfogadta a rutén legények indítványát és megparancsolta: azonnal szedjenek még össze öt-hat
felkelőt, vegyenek magukhoz elegendő lőszert és gyülekezzenek a parókia udvarán. Együtt mennek majd
Sebesfalvára a cseh csendőrök, a detektív és a főbíró lefegyverzésére, illetve elfogására. A három rutén fiú
azonnal indult a parancs teljesítésére, de nemsokára visszarohantak és jelentették: a négy csendőr már itt van
Latorcafőn, nincs idő a legénységet és a fegyvereket előkeríteni. Kérlelték a lelkészt, azonnal meneküljön,
őket ne féltse. Komporday hamarjában levelet írt a feleségének és tudatta: az elfogatására jöttek, amely elől
Lengyelországba menekül. Legyen bátor, ha lehet, ő is meneküljön, az első lengyel faluban várja. A levelet
a kocsisának adta, aki szintén felesküdött felkelő volt, s meghagyta neki, hogy a papírt észrevétlenül nyújtsa
át a feleségének. Mindez alig megtörtént, a négy csendőr megjelent a parókiánál. A lelkész gyalog,
reverendában vágott neki az útnak. Pillanatok alatt eltűnt a latorcafői házak között, rövidesen elérte az erdőt
és gyors léptekben igyekezett a lengyel határ felé. Ez nem volt egyszerű, hiszen a cseh határőrség vonalán is
át kellett haladnia. „Az Alsóvereckén állomásozó cseh zászlóaljnál voltak ugyan pártunkra állott magyar,
rutén és tót fiúk, de voltak igazi csehek is. Menekülésem sikere tehát attól függött, hogy a mi embereink
vagy a csehek vannak-e őrségen?”
Komporday Andor 1920. április 3-án este 7 órakor indult el, és az Erdős-Kárpátokban bolyongva
éjfélkor érte el a lengyel határt. Ezután jó negyedórát haladt tovább, amikor a határ felől kutyaugatást és
elmosódó emberi hangokat hallott. Csehek voltak és rendőrkutyával üldözték. Egy órás menetelés után egy
lengyel tanyára érkezett, ahol vendégül látták, majd a gazda fia a legközelebbi faluba, Visvekibe kísérte.
Komporday itt felkereste a lengyel csendőrséget, ahol régi ismerősöket talált: elmondta a történteket, és
kérte: nézzenek utána mi történt a feleségével és a gyermekeivel. Egy hétig tartózkodott Visvekiben. Itt
tudta meg, hogy a feleségét a csehek még április 3-án elfogták, a gyermekei pedig otthon vannak a nővére
felügyelete alatt. A lengyel csendőröktől, akik álruhában mentek át csehszlovák területre, arról értesült,
hogy április 3-án éjjel a csehek „rettenetes razziát” tartottak. Az egész alsóvereckei cseh katonai zászlóalj
kivonult az üldözésére rendőrkutyákkal, és öt környékbeli faluban minden parasztházat, padlást, istállót
átkutattak, és erősen fogadták, hogy azonnal fölakasztják, ha megtalálják.
A cseh hatóságok nem nyugodtak, minden áron el akarták fogni Kompordayt. „Visvekiben is
megjelentek, mint lengyel zsidók s kikutatták tartózkodásom helyét. Lengyel barátaim figyelmeztettek, hogy
mivel Visveki elég közel van a határhoz, jobb lesz, ha beljebb megyek az országba, habár szívesen őriznek s
éppen ezért emelték fel a csendőrség létszámát is”. Komporday Andor Turka helységbe, majd Lembergbe
onnan Varsóba utazott, ahol a magyar külképviseleten gróf Csekonics István nagykövet fogadta, „akinek
elmondtam szervezkedésünket s azt, mért nem sikerült a tervünk. A gróf azzal lepett meg, hogy ő már tudott
az én munkámról, ő arról már informálva volt s kár, hogy nem sikerült, de ennek nem én vagyok az oka...
Még aznap felkerestem a szintén Varsóban működő csehellenes rutén propaganda osztályt, ahol Stefán
Gusztáv korábbi rahói ügyvéd volt a varsói rutén propaganda osztálynak a vezetője, akivel a jövőben is
folytatandó csehellenes mozgalmak megszervezését megtárgyaltam. Sajnos, ez a Stefán később csehbarát
lett s árulójává lett a magyarság s a rutén nép ügyének.”
Komporday másnap újra felkereste Csekonics nagykövetet, és kérte, hogy diplomáciai úton lépjen
közbe felesége cseh börtönből való kiszabadítása érdekében. A gróf azt válaszolta, hogy a varsói
csehszlovák követtel nem áll szóba, mert még a Monarchia idejéből ismeri, amikor együtt szolgáltak
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Münchenben. A spanyol követ útján igyekszik segíteni, aki jóban van a csehekkel, és mindent megtesz,
hogy a feleségét valamely cseh fogollyal Magyarország ki tudja cserélni. A lelkész a német–lengyel határzár
miatt csak egy hónap múlva kapott útlevelet, addig a varsói Viktória szállodában lévő magyar–rutén
propaganda kirendeltségnek volt a vendége. Végül, mint magyar diplomáciai futár, Berlinen és Bécsen
keresztül május 18-án érkezett Budapestre. Még aznap fölkereste a nemzeti kisebbségek minisztériumában
Kutkafalvy Miklós államtitkárt és két miniszteri tanácsosát, akiknek beszámolt meneküléséről. Tudatták
vele, hogy már lépéseket tettek a felesége kiszabadítására. Komporday május 19-én felkereste a budapesti
olasz missziót, hogy segítsen felesége szabadlábra kerülésében. A hónap végén a sátoraljaújhelyi
propaganda kirendeltségen kapott munkát, ahol egy Munkácsról menekült ügyvéd barátjával dolgozott. A
honvédelmi miniszter hamarosan tábori lelkésszé nevezte ki Kompordayt, aki ilyen minőségben 1921. július
1-jéig szolgált, majd a Zemplén vármegyei Rudabányácska faluba került parókusnak. „Cseh megszállt
területről átjött barátaimtól tudtam meg, akik között egy Medveczky nevű ember 1920-ban a munkácsi cseh
zsupáni hivatalban volt alkalmazva, s így közvetlen tanúja volt a zsupán és a cseh katonai parancsnokság
megrökönyödésének, amidőn hírt kaptak megmenekülésemről, és hogy csehek 1920. áprilisában in
contumaciam (távollétében) halálra ítéltek, és kézre kerítőmnek 50 000 szokol vérdíjat tűztek ki jutalom
gyanánt. Ez az ítélet és jutalomdíj most is (ti. az emlékirat készítésekor, 1933-ban) érvényben van”. A
megmenekülése utáni évben, „1921-ben öt lövést adtak le reám és feleségemre nyomorult cseh bérencek, s
ide Kányba is megüzenték, hogy végeznek velem. De én bízom az isteni Gondviselésben, hogy a csehek
kezébe nem kerülünk”.125 (Komporday Andor emlékezése írásakor a magyar–csehszlovák határ mentén, az
Abaúj-Torna vármegyében fekvő, s ez időben mindössze 264 lakosú Kány falucska görög katolikus lelkésze
volt.)
A feleség, a Máramaros vármegyei Tiszabogdány községben született Komporday Andorné (18931981) emlékezéséből. Amikor a lelkész elment Latorcafőre gyóntatni, a parókián maradt cseh detektív
„továbbra is adta a magyar tisztet”. Arról érdeklődött az asszonynál, hogy a rutén nép valóban szereti és
várja-e a magyarokat? A parókusné kijelentette: „Igen, a rutén nép a maga nagy tömegében – kivéve azokat
az árulókat, akik küldöttségileg mentek Prágába a csehekhez, akik között papok és tanítók is voltak, hogy a
rutének lakta északkeleti Magyarországot felajánlják a cseheknek – szereti a magyarokat s alig várja, hogy a
magyar uralom ismét visszajöjjön. Erre ő is kijelentette, hogy ő is gyűlöli a rabló cseheket, mire
megjegyeztem: igazi magyar tiszt másképp nem is érezhet.” Ezután a vendég engedelmet kért, hogy a faluba
mehessen meggyőződni arról, hogy a nép valóban annyira várja-e a magyarokat? Az asszony erre
megjegyezte: Ne gondolja, hogy a nép kitárja a szívét, mert nem ismerik, csak agent provocateur-nek fogják
nézni. Az asszony kertből utánanézett a távozónak, és látta, hogy egy cseh csendőrrel hevesen
gesztikulálnak. Amint azonban észrevették őt, rögtön abbahagyták és elváltak. Az áltiszt tovább ment a
falun lefelé, a csendőr pedig a parókiához jött, s érdeklődött a papnénál, hogy ki volt az az úriember, aki az
imént elment? Az asszony azt válaszolta, hogy az idegen, munkácsi állatorvosnak mutatkozott be és
állatokat akar vásárolni. Erre a csendőr visszatért a községbe. A parókusné ezután a cselédlánnyal a faluba
küldte két kisgyermekét, és kérte, hogy figyelje meg, hová megy a csendőr, és találkozik-e az állítólagos
magyar tiszttel. A lány hamarosan hozta a hírt: a vendég egy parasztházba ment be a csendőrrel. Rövid idő
múlva lélekszakadva szaladt az a parasztasszony, akinek a házába betértek, s mondta: a csendőr a civil
férfinak egy vasbilincset adott át azzal az utasítással, hogy ha a főtisztelendő úr Latorcafőről hazajön,
azonnal verje bilincsbe. A papné az előbbiekről értesíteni akarta férjét, de nem tudta, mert az áltiszt
időközben visszatért a parókiára. Állandóan a nyomában járt, egy lépést sem tehetett egyedül. Nyugalmat
erőltetett magára és megkérdezte a vendéget: mit beszélt a csendőrrel? Az igazolványát kérte, válaszolta,
ezután az asszony tudomására hozta: levelet írt Kompordaynak, hogy siessen haza, mert ő (vagyis az áltiszt)
nem érzi magát biztonságban a faluban.
A lelkésznek – a feleség számításai szerint – öt órára kellett volna hazaérkeznie, azonban késett. Az idő

125

Menekültek könyve, 1940: 92-93. p.

35

multával a papné egyre biztosabban érezte, hogy a férjének sikerült átszöknie Lengyelországba. Minden
bizonnyal elmenekült, ellenkező esetben a fölkelő rutén katonák értesítették volna. Az áltiszt viszont egyre
idegesebb lett. Hét órakor megérkezett a kocsis, de a lelkész nélkül. Az asszony megkérdezte: Hol a
főtisztelendő úr? A másik faluba ment gyóntatni, de oda már gyalog ment, mert a lovak éhesek és
hazaküldött – válaszolta a kocsis. Közben odacsúsztatta az asszony kezébe a parókus levelét. Az áltiszt
észrevette, de az asszony nem adta oda neki, hanem a konyhában gyorsan elolvasta: „Kedves Annuska! Ha
lehet menekülj. Pénzt végy magadhoz. Lengyelországba megyek s Téged a legelső lengyel faluban várlak. A
gyermekek miatt nem búsulj, mert Annuska (a sógornőm) /ti. a lelkész testvére/ hétfőn, április 5-én
érkezik”. Az asszony levelet lassan összetépte, majd észrevétlenül a tűzbe dobta. Azt mondta az áltisztnek,
hogy a férjének útközben a 113 rutén lakosú Medvefalvára – az ellenkező, déli irányba! – is el kellett
mennie gyóntatni, hadd keressék. Így időt nyer a menekülésre. A papné ezután felajánlotta a „vendégnek”,
hogy a rutén parasztok átvezetik a határon. Ezt azonban nem akarta, és hamarosan eltávozott.
Az asszony ezután gyalog útnak indult Lengyelország felé, két óra múlva, fáradtan, sárosan ért a
latorcafői parókiára az özvegy papnéhoz, itt fogták el a csendőrök és a detektív. Közben Sebesfalván a
rendőrnyomozó és a csendőrök puskatussal ütve-verve, vallomásra igyekeztek bírni a parókián dolgozó
cselédlányokat, hol van Kompordayné. Bizonyára sétálni ment – mondták – nem árulták el, hogy
elmenekült. Erre a lányokat kilökdösték a szobából, majd magukkal hurcolták őket a szomszéd faluba, de
mivel ott sem találták a parókusnét, mindegyiküket elengedték. A csendőrök a papnét Latorcafőn szekérre
rakták, éjfélkor érkeztek a sebesfalvai parókiára. A két cselédlányt újra faggatták, de megint nem árultak el
semmit. A három csendőr és a detektív házkutatást tartott, mindent felforgattak, de bűnjeleket nem találtak a
három budapesti magyar újságon és egy darabka nemzeti színű szalagon kívül. „A szekrényekben őrzött
aranynemű azonban eltűnt a csehek enyves kezén”. Egy csendőr közben a papnéra szegezte a szuronyát, a
hatéves kislányát is kérdezgették, ígérve cukorkát, pénzt, mondja meg, kik jártak a parókiára. Az apróság
csak annyit válaszolt: „Én magyar kislány vagyok, nem tudok semmit!”126
A parókusnét éjjel két órakor Alsóvereckére vitték tovább a galíciai ukrán származású főbíróhoz
kihallgatásra. Dühös volt, „a haját tépte mérgében, járt-kelt mint egy őrült és szidta a detektívet és a
csendőröket”, hogy nem tudták elfogni Kompordayt. Ráordított az asszonyra: „Várja a magyarokat?” „Igen,
várom őket, s bár itt lettek volna már”. „Izgatott a csehszlovák állam ellen és részt vette-e a fegyveres
felkelés előkészítésében?” „Nem.” „Hazudik!” – üvöltött az asszonyra a főbíró. A papné: „Lehet, hogy Ön
szokott hazudni, de én nem, s ha a kezében vagyok is, viselkedjen tisztességesen egy nővel szemben.”
„Mikor volt utoljára Budapesten? „1918 júniusában.” A főbíró hol gorombán fenyegetőzve, hol szép szóval
igyekezett rávenni az asszonyt a vallomásra: mondja el, hogy férjének kik voltak a segítőtársai a fegyveres
felkelés előkészítésében. „A szerencsétlen cseh azt hitte, hogy egy gyáva ukrán asszonnyal áll szemben, aki
megijedve az ő ordítozásától, azonnal bevall mindent s árulója lesz a magyar ügynek. Szeme közé néztem s
azt mondtam: ’Igen, mindent be fogok vallani, amit csak tudok, de ezzel úgy sem éri el a célját, mert én a
felkelés szervezéséről semmit sem tudok’.” Arra a kérdésre, miért utazott gyakran Munkácsra, azt
válaszolta: „Azért, hogy élelmiszereket vásároljak, mert maguk nem gondoskodnak semmiről, úgy, hogy az
egész Felvidék majdnem éhenhal, amióta maguk itt vannak!” – válaszolt az asszony. „A lengyelek ígértek-e
fegyveres támogatást?” „Erről nem tudok semmit.” A főbíró: „A magyar kormány tudott a felkelés
szervezéséről?, mert nekünk biztos tudomásunk van, hogy Kutkafalvy államtitkár erősen dolgozik a csehek
ellen.” „Ha maguknak erről biztos tudomásuk van, akkor miért kérdezik tőlem, én erről sohasem hallottam.”
A főbíró elvesztette türelmét és újra az asszonyra ordított: nemcsak a férje, hanem ellene is kiadták az
elfogatási parancsot, Beregszászban majd vallani fog.
A kimerült papnénak végül megengedték, hogy az irodai díványon aludhasson, az ablak elé csendőrt
állítottak. Két óra múlva kiabálásra ébredt, a sebesfalvai plébániához tartozó férfi hívek követelték a
főbírótól, hogy bocsássák szabadon. Reggel „a derék, régi szolgabírói hajdú” hozott az asszonynak reggelit,
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és könnyes szemekkel bíztatta: nem féljen, legyen bátor, megsegíti a jó Isten. A papnét ezután két csendőr és
egy detektív szekéren vitte a volóci vasútállomásra, hogy a kilátásba helyezett beregszászi fogsággal
ellentétben Ungvárra szállítsák. Húsvét napja volt, a város utcáin „hemzsegett a nép”, és a parókusné,
batyuval a hátán, cseh fegyveres kísérettel nagy feltűnést keltett. Mindenfelől ijedt arcokat látott. Ismerősök
is jöttek az asszonnyal szemben, köszöntötték, de tekintetükből látszott a rémület. Tíz perc alatt tudta az
egész város, hogy Kompordaynét elfogták a hatóságok. A rendőrségi fogdába vitték, ahol csak egy
szennyes, piszkos padágy (Pritsche) állt. Az asszony ráült és elgondolkodott: „Édes Jézusom, a te
feltámadásod napján kerültem a gyáva csehek kezébe, akik most vitézkednek, gyenge, törékeny nők
letartóztatásával. Bűnöm: a magyar haza iránti lángoló szeretetem.” A padágyra dőlt, a kimerültségtől
elaludt, délben nevetésre ébredt. „Cseh asszonyok voltak, akik kacagva mutogattak reám, öklükkel
megfenyegettek és köpködtek. Majd ennivalót hoztak, valami moslékfélét, amihez hozzá sem nyúltam.
Hátizsákomból kivettem egy darabka kenyeret, megettem. Ez volt a húsvéti ebédem. Délután kihallgatásra
vittek.”
Az asszonyt tíz napig tartották fogva az ungvári fogdában, ahol patkányok futkostak, ugráltak körülötte
a deszkaágyon. „A pritschen való alvás(tól), illetve fekvéstől a testem kisebesedett, nagyon össze voltam
törve. Az ungváriak közül Kucka János püspöki kocsis, özv. Roskovics Emánulné és az anyósom hoztak
nekem ennivalót.” (A korabeli szokás szerint az előzetesen fogva tartottaknak maguknak kellett
gondoskodniuk élelmükről, illetve kintről hozatniuk.) A papné éjjelenként alig tudott aludni, mert az első
napon kívül mindig éjfélkor vitték kihallgatásra. A rendőrségen szolgáló cseh asszonyok minden nap
megnézték cellájában, s gyalázták, gúnyolták, öklükkel fenyegették, köpködték.
Kompordaynét a tizenegyedik napon ismét vonatra ültették, Beregszászra kísérték, ahol hét
cigányasszonnyal együtt a törvényszéki fogház egyik cellájába zárták. Amikor a züllött nők megtudták,
hogy politikai fogoly, a legnagyobb tisztelettel viseltettek iránta. Itt is naponta kihallgatták, és mindig
éjfélkor. Az egyik nap a délutáni sétakor látta, hogy vasra verve hét felesküdött rutén legényt hurcoltak
fogházba, nyomban megismerte őket. „Mindennap némán köszöntöttük egymást… Rettenetesen kínozták a
derék rutén fiúkat, de egy sem vallott. Az esküt, amit letettek, megtartották.” A parókusnét egy Prágából
érkezett hadbíró is kihallgatta, aki dühösen vetette a szemére, hogy „a csehszlovák államot alapjában
rendítette volna meg, ha a rutén nép fegyveres felkelése, melynek én is egyik főszervezője voltam, sikerül.”
Az asszony azt felelte: ”Nagyon tévednek, mert nekem nincs tudomásom és nem is volt, semmiféle
felkelésről.” A parókusnét naponta egy-egy félórai sétára engedték ki cellájából, és mindig a fogház
udvarának azon részébe küldték, ahol a kiütéses tífuszos betegek feküdtek a napsütésben. A beregszászi
börtönben ebben az időben dühöngött az említett járvány. Két fogházi orvos is megkapta a betegséget, és
mindketten meghaltak. „Hála Istennek, én nem betegedtem meg. A börtönben teljesen lesoványodtam: csont
és bőr lettem.”
Kompordaynét a budapesti olasz misszió közbelépésére 1920. június 4-én ideiglenesen szabadlábra
helyezték a Kassán tartandó hadbírósági főtárgyalásig, de naponta jelentkeznie kellett a csendőrségen,
illetve ellenőrizték, otthon tartózkodik-e? Később sikerült a cseh hatóságok éberségét kijátszania, és július
20-án két kisgyermekével átlépnie a magyar határt. Sátoraljaújhelyen találkozott a férjével. Ott tudták meg,
hogy az elfogatásukra küldött állítólagos magyar katonatiszt korábban magyar határrendőr volt, aki átállt a
cseh hatóságok szolgálatába. A felkelő csapatok számára varrt, Szűz Mária képével díszített magyar zászlót
a sebesfalvi templom oltárpárnájába rejtették el, ezért nem találták meg a cseh detektívek. A lobogót később
egy görög katolikus lelkész Magyarországra hozta, és az asszony emlékiratának elkészítésekor, 1933-ban
Rajnay Vilmos honvédszázados őrizte.127
A tervezett fegyveres felkelésről az alábbiakban számolt be egy szovjet korszakban megjelentetett, és
„az osztrák–magyar, a csehszlovák uralkodó osztály és a fasiszta leigázók hűséges szolgájának”, a
kárpátaljai görög katolikus egyháznak a „népellenes tevékenységéről” szóló kiadvány. „A horthysták javára
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végzett kém- és felforgató tetteiért a kassai bíróság másfél év börtönre, és öt év közügyektől való eltiltásra
ítélte A.(ndrej) Fankovich unitus (görög katolikus) lelkészt, aki a ’ruszin légió’ nevű terrorista-diverziós
csapatot szervezte… 1920-ban egy Budapesten tartózkodó csehszlovák ügynök olyan üzenetet küldött
Pidkarpatszka Rusz kormányzóságának, hogy az alsóvereckei Komporday Andor lelkész, valamint sógora,
Koszej Gyula a magyar és a lengyel fasiszták kémei. Provokációs iratokat és fegyvereket terjesztettek. Ezek
után az ügynökök (ti. Komporday és Koszej) elhagyták Csehszlovákiát és Lengyelországba menekültek”.128
Az idézetet egy helyen helyesbíteni kell: Komporday Andornak nem Koszej Gyula volt a sógora, hanem
Fankovich Endre lelkész. Fankovichnak, Andor húga, Komporday Erzsébet volt a felesége. (Komporday
Andor fiának, dr. Komporday Zoltán /1925-/ Miskolcon élő ügyvédnek a személyes közlése.)
Az alábbiakban a fiú-utód, személyes emlékezésével egészítjük ki a szülei által 1933-ban leírtakat.
„Édesanyám egy barátnője Munkácson elvállalta, hogy a felkelés számára készített magyar nemzeti
lobogóra ráfesti Patrona Hungariae, azaz Szűz Mária arcképét. Egy idő múlva elment a zászlóért, hogy
hazavigye Sebesfalvára. A lobogót a barátnője lakására beszállásolt cseh főhadnagy ágya alá rejtették.
Vacsoránál a tiszt is jelen volt, akinek édesanyám a beszélgetés közben megemlítette: ’Nem tudom, hogyan
jutok haza, mert a férjemnek nem tudtam üzenni, hogy küldjön értem lovas fogatot.’ A főhadnagy
udvariasan felajánlotta, hogy a lovas kocsiját másnap a rendelkezésére bocsátja, és azzal hazamehet. Reggel
a zászlót tartalmazó csomagot kivették a tiszt ágya alól és édesanyám felült a cseh katona által hajtott
fogatra. Az úton nem igazoltatták, sőt tisztelegtek a járművön ülőknek a katonai ellenőrzési pontokon.
Munkácsról ilyen körülmények között került haza, Sebesfalvára az a magyar zászló, amelyet a templom
oltárpárnájában rejtettek el. A felkelésre kész rutén legények erre a lobogóra tették le az esküt Kárpátalja
cseh uralom alóli felszabadítására… Édesanyám futárszolgálatot teljesített Budapestre, ahonnan a
barátnőjével különböző iratokat, felhívásokat vitt Kárpátaljára. Egy alkalommal a csehszlovák oldalon lévő
sátoraljaújhelyi kisállomáson vártak a vonatra. Hideg idő volt és a peronon álltak. A cseh állomásfőnök
felajánlotta: menjenek be az irodába, ne fagyoskodjanak odakint. Amikor édesanyám levetette a bundáját,
több röpirat a földre esett. Lelepleződésük adott volt, de a vasúti főnök szerencsére csak arra figyelt, hogy a
hölgy valamit leejtett, felvette és elolvasás nélkül átnyújtotta”.
[A sátoraljaújhelyi kisállomásról: a csehszlovák delegáció a párizsi béketárgyalásokon a Kassa–Csap–
Királyháza vasútvonal fontos csomópontját, Sátoraljaújhely városát (1910-ben lakossága 19 940 fő, ebből
18 965 magyar, 478 szlovák, 273 német stb.) is meg akarta szerezni, de meg kellett elégednie a város annak
híressé vált, (csak a cseh területkövetelők szerint hajózható!) csekély vizű Ronyva patakon túl fekvő
gyártelepi, ún. kisállomásával. Így a Csehszlovákiát Romániával összekötő vasúti fővonal itteni szakasza
néhány méterre a magyar határtól, a város szélén, a Ronyva patak hídjának túlsó oldalán haladt – miként ma
is – végig.129 A város előbbi elszakított, mintegy 1400-1500 hektár területű ipari negyedében – melynek
jelentőségét a vasútállomás és a MÁV-műhely adta –, 1919-ben mindössze 205 fő lakott, de ennek több
mint kétszerese volt a nappali (ott dolgozó) népesség (1930-ban 678 fő). A gyártelepet az 1938. november
2-i első bécsi döntést megelőző, félbeszakadt komáromi magyar-csehszlovák tárgyalások első napján,
október 9-én hozott megállapodás értelmében, Hont vármegye hajdani székhelyével, Ipolysággal együtt
Magyarország visszakapta, amelyeket két nap múlva birtokba is vett.130 Sátoraljaújhely-gyártelep kisállomás
neve Slovenské Nové Mesto, magyarul Tótújhely.]
„Amikor a budapesti olasz misszió közbenjárására édesanyámat a bírósági főtárgyalásig ideiglenesen
szabadlábra helyezték – folytatta a szüleivel kapcsolatos személyes közlését dr. Komporday Zoltán –, a cseh
börtönparancsnok az alábbi megjegyzéssel engedte ki: ’Úgy igyekezzen, hogy többet ne találkozzanak.’
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Több mint egy hónap múlva sikerült illegálisan átlépnie az országhatárt… 1942-ben Volócon voltam
cserkésztáborban, ahonnan egy barátommal átmentünk a több mint húsz kilométerre fekvő Sebesfalvára.
Közben felkerestük Katlanfalu körjegyzői hivatalát – Sebesfalva is idetartozott –, ahol a barátom bátyja volt
a jegyző. Beszélgettünk, elmondtam neki, hová megyünk. Hallotta ezt egy rutén parasztember, aki utánunk
jött, és elbeszélte: 1919–1920-ban ő volt a harangozó, ők őrizték az oltárpárnában a magyar zászlót.
Vallatták őket, de semmit nem árultak el… 1942-ben édesapámat és édesanyámat, a Magyarország
kormányzója, Horthy Miklós által alapított ’Nemzetvédelmi Kereszt’-tel tüntették ki. Ez a magas elismerés
nem szerepel azon korabeli kitüntetések között, amelyeknek viselését az 1990. évi rendszerváltozás után
hozott törvény engedélyezte.”
A Magyarországgal 1920. június 4-én aláíratott trianoni békediktátum után egy héttel, 12-én a
minisztertanács határozata alapján a külügyminiszter megbízta az Országos Menekültügyi Hivatal vezetőjét,
hogy az ún. „Ruthén-felföld magyarhű lakosságának támogatására a határ mentén élelmiszer raktárakat
állítsanak fel”. A hivatalnak az előbbi célra 2,4 millió koronát utaltak ki a költségvetésből, amelyből „a
ruthén élelmezési akció” keretében több mint 1 millió koronát felhasználtak. Ez azt jelentette, hogy az akkor
még nem megerősített, illetve nem kellően őrzött határon nagy mennyiségben vittek át, vagy csempésztek
élelmiszert a kettős birtokosok és mások segítségével, és juttatták tovább az akkor is ínségben szenvedő
hegyvidéki ruszinságnak. A határ menti élelmiszerraktárak egy évig működtek. Ezek is minden bizonnyal
hozzájárultak az alább ismertetett, Magyarország mellett indított hűségnyilatkozat mozgalom sikeréhez. Az
Országos Menekültügyi Hivatal vezetője 1921. szeptember 17-én arról értesítette gróf Bethlen István (18741946) miniszterelnököt, hogy a „külügyminisztérium irányítása mellett vezetett ennek az akciónak
továbbvitele immár nem lévén indokolt”, elrendelte az élelmezési raktárak felszámolását. Ez utóbbiból 552
882 korona folyt be, amelyet a miniszterelnök a hivatal segélyalapjába utalt. A 2,4 millió kor.-s keretből 1
356 502 kor. 94 fillér felhasználatlanul maradt, amellyel szintén a menekültügy anyagi keretét
gyarapították.131
A tervezett, de leállított fegyveres felkelésre való szervezkedés után néhány hónappal, a trianoni
békediktátumot követően Kárpátalján aláírásgyűjtés kezdődött – pedig statárium volt érvényben! – annak
érdekében, hogy öt éven belül írjanak ki népszavazást a terület hovatartozásának kérdéséről. Az akció egyik
kezdeményezője a munkácsi városi rendőrség irodai tisztviselője, Feczkánics (később Forrai) Ferenc (18761967) volt, aki nyolc nyelven beszélt, köztük szláv nyelveken, így ruténul is. Fiának, a Budapesten élő,
1913-ban Munkácson született Forrai Sándor rovásírás-kutatónak két emlékezéséből tudjuk: „Alig volt
Kárpátalján olyan ruszin család, ahonnan hiányzott volna Rákóczi-képe… Ők voltak azok, akik egyszerre
voltak jó ruszinok és jó magyarok, akik értékelték azt a nemzetiségi szabadságot, amit a magyarság adott
nekik… A magyarsághoz való hűségüket a trianoni békediktátum alkalmával sem tagadták meg. Édesapám
akkor a munkácsi városi rendőrségen irodai szolgálatot teljesített, és az ő elbeszéléséből tudom, hogy
aláírásgyűjtés indult meg Kárpátalján abból a célból, hogy a békediktátum aláírása után öt éven belül
Kárpátalján a hovatartozás kérdésében népszavazást kell tartani. Csak az édesapám kb. negyvenezer aláírást
gyűjtött. Az aláírások még idejében a trianoni tárgyalóasztalhoz kerültek és tudomásunk szerint be is
cikkelyezték, de nem hajtották végre. A cseh megszállás után édesapám cselekedete is kitudódott, és 1921ben menekülnie kellett Munkácsról. A miskolci államrendőrségen kapott állást”.132
A rovásírás-kutató egy másik nyilatkozata szerint: „Csak édesapám személyesen negyvenezer aláírást
gyűjtött össze a rutének között. Az ívek elkerültek Párizsba, tudomása szerint be is cikkelyezték, de nem
hajtották végre, mert a Nyugat számára balul ütött ki a soproni szavazás. Amikor a csehek bejöttek,
megtudták, hogy édesapám milyen szerepet vállalt az aláírásgyűjtésben, úgyhogy menekülnie kellett. Így
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aztán átjöttünk a zöldhatáron.” A hajdani rendőrségi tisztviselő fiának, Forrai Sándornak a személyes
közlése szerint édesapja, Feczkánics Ferenc jó viszonyban volt a kárpátaljai ruténekkel, közülük sok
embernek segített ügyes-bajos dolgaiban. Jól ismerték Bereg vármegyében, ahol nemcsak Munkácson, hogy
hanem a környék nagyobb településein – Szolyván, Alsóvereckén, Volócon –, és a falvakban is gyűjtötte a
népszavazást követelő aláírásokat.
[A „soproni szavazás”: 1921. december 14-16-án antant felügyelettel Sopron és környékének
hovatartozásáról referendumot rendeztek, amelyet az előző év augusztus 28-án, Nyugat-Magyarországon
(ma Őrvidék, Burgenland – Ausztria) megkezdett magyar fegyveres ellenállás kényszerített ki a győztes
hatalmaktól. Röviddel a referendum előtt, október 4-én a felkelővezér, Prónay Pál főhadiszállásán, a
magyarlakta Felsőőrön, a később Ausztriához kerülő nyugat-magyarországi részen Lajtabánság néven
kikiáltották a terület függetlenségét. Az antant képviselőinek szigorú felügyelete alatt a Sopronban
megtartott népszavazáson 24 063 szavazatot adtak le, amelyből 23 661 volt érvényes. Magyarország mellett
15 334 fő (65,08 %) voksolt, Ausztriára 8227 fő (34,91 %).134 Ezzel a szavazással Sopron városa és nyolc
környékbeli falu Magyarország birtokában maradhatott. Korábban a saint germaini békeszerződéssel 4312
km2 területet (340 917 lakossal) csatoltak Ausztriához, amely a népszavazással és a következő évi délőrvidéki kisebb határkiigazítással 3965 km2-re csökkent. A magyar nemzetgyűlés ezért Civitas fidelissima,
azaz a Leghűségesebb város címmel jutalmazta Sopront, ahol a 61 méter magas Tűztorony déli részén
ezután alakították ki az ún. Hűségkapu-t.]
A Forrai Sándor visszaemlékezésében említett, Magyarország melletti kárpátaljai aláírásgyűjtés tényét
levéltári forrás is megerősíti, bár a fellelt dokumentum „35 000 aláírással ellatot (sic!) hűségnyilatkozat”-ról
szól azon az igazoláson, amelyet a ruszin származású (viski) Illés (Illyasevics) József (1871-1944)
jogtörténész, „egy.(etemi) ny.(ilvános) r.(endes) tanár, a Magy.(ar) Tud.(ományos) Akadémia r. tagja, a
Rákóczi Szövetség elnöke stb.”, a Trianon után Pécsre menekült pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem
professzora írt alá. A „35 000…hűségnyilatkozat” szövegrész nem Illés írása, hanem valamelyik
miniszterelnökségi tisztviselőé. Az egyetemi tanár feljegyzése 1921. január 10-én kelt Budapesten: „Ezennel
igazolom, hogy a Szócska testvérek által életük veszélyeztetésével beszerzett Hűség Nyilatkozatokat
átvettem és azok nálam vannak. A ruthén területen a Magyarországhoz tartozásnak ezen fényes
dokumentumait a Szócska testvérek nagy ügyességgel és fáradhatatlan buzgalommal szerezték be.”135 Az
irat nem említi Feczkánics Ferenc közreműködését az aláírásgyűjtésben, de nem is zárja ki azt. Az Illés
József által adott igazoláson 35 000 aláírásról van szó, ennyit egy ember feltételezhetően nem tudott
gyűjteni.
A fivérekről a következőket tudjuk: Szócska (egyes iratokban Szocska) Pál 30 éves hivatalnok számára
1919. május 25-én magyar–német nyelvű személyazonossági igazolványt állítottak ki Kovácsréten, amely
„egyszersmind utazási igazolvány a szomszédos forgalomban. Ezennel igazolom, hogy nevezett
kifogástalan és utazása ellen aggály nem forog fenn”. Ez azért feltűnő, mert Szócska Pál szolyvai lakos volt,
miként az iraton megtalálható. Testvérének, Istvánnak 1919. augusztus 8-án viszont Szolyván adtak ki a
hatóságok olyan cseh nyelvű igazolást – a körpecsét felirata még magyar volt: „Bereg megye, Szolyva
község, 1904” –, amely a településen, illetve Munkács, Volóc és Alsóverecke körzetében engedélyezett
számára szabad mozgást. A Magyarország melletti kárpátaljai hűségnyilatkozatok gyűjtését később, 1919
decemberében kezdhették meg. Ezt bizonyítja az a 3032/1919. számú, e hónap 4-én kelt, és a fejléce szerint
a nemzeti kisebbségek minisztériumának rutén főosztályán készült gépirat, amelyet „A miniszter helyett”
Kutkafalvy Miklós államtitkár írt alá. A MÁV budapesti Keleti pályaudvara főnökségének címezték.
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„Szócska Pál bizalmi emberem fontos politikai külszolgálatot teljesít és magával nagyobb mennyiségű
fontos nyomtatványokat visz. Felkérem a nagytekintetű Főnökséget, kegyeskedjék lehetővé tenni azt, hogy
ezek a fontos nyomtatványok Szócska Pállal egyidejűleg érkezzenek meg és pedig akadálytalanul
Sárospatakra.” (Emlékezünk rá, hogy a Komporday Andor lelkész felesége Budapesten Kutkafalvyt kereste
fel a kárpátaljai felkelés szervezésekor.) Az államtitkár által aláírt levélen a MÁV két megjegyzése található
aláírásokkal, illetve pecsétekkel: „Jelen megkeresés alapján 15, egyenként öt-hét kg. csomag propaganda
nyomtatvány dec. 8-án du. 15 órás vonattal express áruként a rendes illeték mellett elszállítható.” A másik:
„Sárospatakra tizenöt csomag felveendő.”
A hűségnyilatkozatok íveinek a szétosztását és gyűjtését körültekintően előkészítették. Erről tanúskodik
az a cseh nyelvű engedély – kiállítója szintén a kovácsréti körjegyzőség, a körpecsét még mindig magyar
nyelvű –, amelyet Szócska Pálnak adtak ki 1920. január 1-jén „iskolai könyvek szállítására és vásárlására”.
Az előbbiekből két következtetést vonhatunk le: Kárpátalját 1919. május elejétől szállták meg egészében a
csehszlovák csapatok, ezután a városokban és a nagyobb településeken a közigazgatás teljes átvétele
hamarosan megtörtént. A falvakban erre csak hónapok múlva, fokozatosan került sor, s addig ott
meghagyták a korábbi magyar uralom tisztviselőit. Így lehetett ez a dolhai járási Kovácsréten is, ahol a
magyarsághoz minden bizonnyal lojális, a nevéből – Karpinecz – ítélve feltehetően ruszin származású
„notár” (jegyző) állított ki egy hónapig, 1920. január 30-ig érvényes cseh nyelvű engedélyt, az irat szerint
ungvári születésű, ruszin nemzetiségű Szócskának tankönyvek szállítására. A demarkációs vonalon innen,
tehát már a magyarországi Tiszakerecseny bírója, ifj. Enyedy József 1920. január 5-én cseh nyelvű, január
20-ig érvényes engedélyt adott ki – az okmány más kézírással készült, feltehetően előre, a cseh szövegben
egy-egy szlovák és ruszin szó is található (!) – a 33 éves Rezela László, és 30 éves sógora, Szovár Pál helyi
születésű lakosoknak. Az okmány kiállítási helyét és idejét viszont magyar nyelven írták a dokumentumra.
Nevezettek „családi iratok szállítása céljából” a felvidéki, felső-bodrogközi Királyhelmecre utazhattak,
amelyet – nyílván nem véletlenül – nem a jelentősen rövidebb magyarországi úton közelítettek meg, hanem
a hosszabb csehszlovákiai szakaszon. A két férfi a szomszédos Hetyen községnél még aznap átlépte a
demarkációs vonalat, miként azt egy Vlad.(imír) Pošušta nevű csehszlovák „četník” (csendőr) az aláírásával
igazolta.
Nem ismerjük az esetleges rokoni kapcsolatot, de feltételezzük azt, mert a hűségnyilatkozatokkal
foglalkozó irategységben találtuk Emilian Szocska arcképes „erkölcsi igazolását” (čestovni-preukazka) –
mely nevezett feddhetetlenségét bizonyította –, „magáncélú utazásra”. (A fényképen egy középkorú
szakállas, bajuszos férfi látható, szájában szivarral, fején kalappal.) Az irat szerint a kereckei (dolhai járás,
mint Kovácsrét) születésű férfinak az Ung vármegyei vinnai járás jegyzője adta ki 1920. július 23-án egy
cseh nyelvű nyomtatványon az előbbi okmányt, amellyel szabadon utazhatott „Karpatska Rus”, valamint
Zemplén, Abaúj és Sáros župá”-k (megyék) területén. Szócska Pálnak a magyar hatóságok a MÁV-val való
közlekedésén kívüli hazai mozgását is megkönnyítették, hogy akadálytalanul elérhesse Kárpátalját. A
miskolci katonai körletparancsnokság által 1920. augusztus 22-én kiadott 1404/kt. 920. sz. menetlevél
szerint Szócska „Hüm. szóbeli parancs”-ra, azaz hadügyminisztériumi utasításra, szolgálati céllal augusztus
26 és szeptember 30. között (az érvényességet október 31-ig meghosszabbították) igénybe vehette a MÁV
Sárospatak–Miskolc–Budapest szakaszán kívül az ország keleti vasútvonalait is, kettő darab másod-, illetve
egy harmadosztályú menetjeggyel. A menetlevéllel Szócska „bármely vasúti eszköz /hajtány, előfogat,
tehervonat stb./ használatára jogosult” volt.136 A hajtány három-, vagy négykerekű, emberi erővel, esetleg
motorral hajtott, a vágányból könnyen kiemelhető, nyitott vasúti jármű, amelyet a pálya bejárására,
ellenőrzési utakra használtak. Az előfogat még egy mozdonnyal megerősített szerelvényt jelentett, amelyet
Szocska szintén igénybe vehetett.
Az okmány hátlapján a Bodrogközi Polgárőrség Különítmény, a sátoraljaújhelyi katonai-, és a
zemplénagárdi pályaudvari parancsnokság továbbhaladási igazolásai találhatók, amely feltételezi, hogy
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magyar állampolgárok számára az időben a Bodrogköz felől talán könnyebben volt megközelíthető
Kárpátalja, mint a katonailag ekkor már jobban őrzött csonka-beregi részről. 1920 végén a kisebbségi
magyarság és a ruténség közötti, Magyarország melletti hűségnyilatkozat gyűjtési akció befejeződhetett,
mert a következő év január 10-én Illés József egyetemi tanár, a Rákóczi szövetség elnöke igazolást adott
arról, hogy az aláírt ívek nála vannak. Ezeket minden bizonnyal Párizsban beterjesztették azokhoz a magyar
jegyzékekhez, amelyeket korábban Teleki Pál vezetésével készítettek a békekonferenciára. Forrai Sándor
véleménye szerint „meg kellene próbálni kormányunknak a trianoni békediktátum irattárában a kárpátaljai
aláírásgyűjteményeket felkutatni, vagy legalább megkísérelni azt”.137
Két évtizeddel később, 1939. január 9-én Vaszkó Endre miniszteri tanácsos, a Felvidéki Egyesületek
Szövetségének elnöke Szócska Pálnak címzett levelében többek között azt írta: „A Felvidék visszacsatolása
érdekében kifejtett kiválóan értékes és nagyjelentőségű szolgálataiért legteljesebb elismerésünket fejezzük
ki.” Március 1-jén Horthy Miklós kormányzónak, azaz az államfőnek küldött előterjesztésében Szócska Pál
pénzügyi irodafőtisztet, vecsési és dr. Gurgély István ügyvédet és Siegrist Lajos szövetkezeti igazgatót,
budapesti lakosokat a Felvidék déli, magyarlakta területe 1938. november 2-i visszacsatolásának
előkészítéséért végzett munkájukért kitüntetésre terjesztette fel. „A legválságosabb időben, 1938. évnek
vészterhes őszén, halált megvető bátorsággal, önkéntesen vállalt és a megszállás legizgalmasabb hónapjait
élő területre történt többszöri kiküldetések lelkiismeretes és pontos végrehajtásával… a döntő hónapokban
megszakadt hírszolgálat folytonosságát biztosították, a megfélemlített magyarságot kitartásra, ellenállásra
lelkesítették és bíztatták, sőt a vakmerőséggel határos vállalkozással a cseh rémuralom alatt megfélemlített
területre magyar nemzeti színű jelvényeket, bocskai nyakkendőket és más hazafias jelvényeket számottevő
mennyiségben szállítottak, úgy ezzel, mint pótolhatatlan értékű jelentéseikkel a felelősségteljesen intézkedő
körök történelmi munkáját elősegítették és lényegesen megkönnyítették. Mindezekre a szokatlanul bátor és
példaképet szolgáltató szolgálataikért legalázatosabb tisztelettel fent nevezett kiváló kötelességtudó
hazafiakat Főméltóságod legmagasabb színe elé, legfelsőbb kitüntetésre előterjesztem és javaslom”.138
Szócska Pál a fentiek szerint, az 1938. évi visszacsatolásból is tevékenyen kivette a részét, és a kitüntetése
indoklását alátámasztó iratok között találhatók az 1919. második felében gyűjtött hűségnyilatkozatokra
vonatkozó dokumentumok.
Ezzel visszatértünk a trianoni békediktátumot követő időszakra Kárpátalján, ahol az ezeréves államiság
után, az antant-hatalmak által kisebbségi sorba juttatott magyarság nehezen tudott belenyugodni az új
körülményekbe, az új hatalom regnálásába. IV. Károly (1916-1918) király – aki még 1918. november 13-án
lemondott a magyarországi államügyek vitelében való részvételéről, de a trónról nem – 1921. október 23-i
visszatérési kísérletekor Csehszlovákia (és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság) részleges katonai mozgósítást
rendelt el Magyarország ellen. Ezekben a napokban Munkácson Magyar Testvérek Szövetkezete névvel
tízen titkos társaságot alakítottak, amelynek tagjai esküvel kötelezték magukat arra, hogy „minden időben és
minden körülmények között Magyarország érdekeit szolgálják”. A két ország háborús konfliktusa esetén a
magyar katonaságot támogatják, valamint azt, hogy a trianoni béke által elkapcsolt Kárpátalját és Szlovákiát
(Szlovenszkó) újra Magyarországhoz csatolják. A kassai államügyészség vádirata szerint a csoport hét tagja
a csehszlovák Btk. 131. §-a II. bekezdése alapján hazaárulást követett el. A vádlottak ügyét Toronszky Emil
táblabírósági tanácselnök tárgyalta – 1919. szeptemberében a Kárpátalja irányítására kinevezett Ivan
Brejcha ideiglenes adminisztrátor mellé kinevezett öttagú igazgató testület egyik tagja –, aki végül felmentő
ítéletet hozott. A vádlottak közül azonban Cziffra Zoltán a vizsgálati fogságban súlyos tüdőbajt szerzett a
sohasem fűtött kassai börtönben, Walla László pedig megzavarodott és öngyilkos lett. Az esetről Voith
György lapszerkesztő számolt be, aki tagja volt a szervezkedésnek, szintén meghurcolták, de szabadlábon
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védekezhetett.
Napjainkra már elfelejtett tények, hogy mind a Felvidéken, mind Kárpátalján számos szabotázsakciót
követtek el a csehszlovák uralom első éveiben. Ezek közül az ungvári bombamerényletek váltották ki a
legnagyobb visszhangot. Az első: 1923. január 14-én este az állami alkalmazottak étkezdéjében ismeretlen
egyének bombát helyeztek el, amely 6 óra tájban robbant. Az étkező felett Ehrenfeld alkormányzó lakott,
mellette a kárpátaljai központi közigazgatás helyiségei voltak. Az akcióval kapcsolatban elfogtak egy
magyar tisztet – a hatóságok nevet nem közöltek –, aki néhány napja érkezett Ungvárra, ahol felkereste a
magyar ellenállók vezérét. A tiszt útlevele egyébként Beregszászra szólt. Áldozatokról nem közölt semmit a
lapjelentés.140 Három nap múlva már arról tudósítottak az újságok, hogy a merénylettel kapcsolatban
Ungváron letartóztatták, és vizsgálati fogságban tartják Burger Zoltán gyógyszerészt. A kárpátaljai magyar
pártok küldöttsége felkereste Peter Ehrenfeld alkormányzót, akinél a bombamerénylet feletti
felháborodásuknak adtak kifejezést. A pártok nevében Árky Ákos beszélt. A magyarokon kívül a ruszin
szervezetek vezetői is megjelentek, akik hasonlóan nyilatkoztak.141
A Kassai Napló 1923. február 12-i száma így számolt be az újabb esetekről: „Ruszinszkó közbiztonsági
állapotai a véres atrocitások végeláthatatlan sorát tették lehetővé, és alig múlt el nap, hogy községek
templomrabló háborúiról (számos helyen a csehszlovák hatóságok hallgatólagos beleegyezésével a
pravoszlávok erőszakkal elvették a görög katolikusok templomait), rablóbandák egész megyéket terrorizáló
garázdálkodásairól, gyilkosságokról és merényletekről ne számolna be a ruszinszkói hírszolgáltatás”.142
Az ungvári rendőr-igazgatóság ebben az időben bizalmas értesítést kapott, hogy hasábfába rejtett
ekrazit-bombákkal akarnak elkövetni sorozatos merényleteket helyi vezető katonai és politikai
személyiségek ellen. A feljelentést egy radvánci földműves tette, akit megbízói 400 korona jutalomért arra
akartak rávenni, hogy hasábfába rejtett ekrazit-bombát helyezzen el az ungvári rendőr-igazgatóság
fáspincéjében. A hatóságok megtiltották, hogy másnap a hivatalos helyiségekbe befűtsenek. A
figyelmeztetés mindenhová idejekorán érkezett, kivéve Pascal Castella francia tábornoknak a görög
katolikus püspöki palotában lévő lakásához, ahol a személyzet befűtött. Néhány óra múlva hatalmas
robbanás rázta meg a lakosztály ebédlőjét, amelyet teljesen romba döntött. Sebesülés nem történt, mert senki
nem volt a közelben. (Castella francia tábornok 1922. október 29-étől 1925. szeptember 10-ig volt
Kárpátalja csehszlovák katonai parancsnoka. Elődje az ugyancsak francia, Paris generális volt 1919.
decemberétől.) A rendőrség Ungváron letartóztatta Kalmár Marián pénzügyi főbiztost, Őri János és Roskó
Sebestyén munkásokat, a közeli Radváncon pedig Neviczky Konstantin görög katolikus lelkészt, s
Ködöböcz András vasutast. A nyomozás első adatai szerint a plébános öccse, Neviczky őrnagy, a miskolci
katonai nyomozóosztály parancsnoka volt a merényletek értelmi szerzője és „rendezője”, aki Ködöböcz
segítségével tartotta a kapcsolatot az elfogottakkal.
Az akciókhoz szükséges robbanószert és 5000 koronát a pénzügyi főbiztos fia, a csehszlovák illetőségű
Kalmár Barnabás orvostanhallgató csempészte Ungvárra két héttel korábban. Az ő utasításai szerint
készültek a bombák Őri és Roskó lakásán, ahol a házkutatáskor 8 kg ekrazitot és hét-hét csomag
gyújtózsinórt és gyutacsot találtak. Egy-egy tüzelésre használt fahasáb kérgét lehántották, a belsejébe négy
darab, egyenként 30 dkg-os ekrazit töltényt helyeztek el gyújtózsinórral és kapszlival, majd az egészet
kéreggel ismét befödték. Ezeket a hasábfa-bombákat aztán a merénylők becsempészték azoknak a
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helyiségeknek a kályhái mellé, ahol a merényleteket tervezték. Radvánc lakossága az ungvári rendőr
igazgatóság elé vonult, ahol követelte plébánosa és a foglyok szabadon bocsátását. A rendőrség a tüntetést
gumibotos rohammal verte szét, a szervezőket pedig letartóztatta. Ungváron a hatóságok bombákat találtak a
rendőr igazgatóság, a zsupáni hivatal, a kárpátaljai kormányzóság és a törvényszék épületeiben is.143 Négy
nap múlva a rendőrség szabadlábra helyezte a radvánci plébánost, akinek ártatlansága a nyomozás során
nyilvánvalóvá vált. Ugyanakkor az üggyel kapcsolatban letartóztatta az Ungváron állomásozó 31.
gyalogezred egyik ruszin nemzetiségű őrmesterét.144 1923. február 22-én adták hírül a lapok, hogy a
csehszlovák kormány Kalmár Barnabás orvostanhallgató kiadatását fogja kérni Magyarországtól.
A bomba-merényletek és a sorozatos határincidensek miatt Csehszlovákia katonai alakulatokkal
erősítette meg Kárpátalja déli határait. A vonalat szakaszokra osztották fel, ahol állandóan 20–30 fős katonai
járőrök szolgáltak, akikhez csendőröket és pénzügyőröket is beosztottak. Az intézkedés célja a határ menti
lakosság megnyugtatása és a folyton élesztett irredenta mozgalom felszámolása volt.145 Gajda tábornok, a
11. gyaloghadosztály parancsnoka a felvidéki és a kárpátaljai merényletekkel kapcsolatban a következőket
nyilatkozta: csak riasztó jellegük van, és rosszul, illetve meg nem szervezett akciókról van szó. Néhány
laikus és fanatikus ember cselekedete nem fenyegeti komolyan a Felvidék és Ruszinszkó nyugalmát. Az
óvintézkedések már megtörténtek, elsősorban a határ mentén lakó polgárok védelmére. Ha valakit tetten
érnek, akkor az új rendeletek értelmében az illetőre a legsúlyosabb büntetést mérik.146 Az előbbieket többek
között azért vezették be, mert a határt addig nem őrizték szigorúan. Kalmár Barnabás például ezért tudott
robbanóanyagot vinni Magyarországról Ungvárra. A kárpátaljai magyar diákok ugyanis magyar útlevéllel
keltek át oda-vissza a határon, és mint állítólagos magyar állampolgárok, a csehszlovák katonai
kötelezettség alól is kibújtak. A prágai kormány ezért figyelmeztette budapesti csehszlovák nagykövetségét,
hogy ne adjon vízumot a köztársaságba utazni kívánó diákok útleveleire. Néhány ungvári diáknak ezért
tagadták meg a kárpátaljai hatóságok az útlevél kiállítását vissza Magyarországra, „amiből az ungvári
magyarok nagy politikai tőkét kovácsoltak, hivatkozván a köztársaság demokratizmusára, elfelejtve azonban
azt, hogy még annak a legdemokratikusabb államnak is nemcsak joga, hanem kötelessége is biztonságát
védelmezni”.147 Jellemző a korabeli viszonyokra, hogy a hatóságok elkobozták az Ungvári Közlöny című
magyar nyelvű lapnak azt a számát, amely a bombamerénylettel foglalkozott.148
Mint említettük, a csehszlovák rendőrség az ungvári állami alkalmazottak étkezdéjében elkövetett
bombamerénylettel kapcsolatban tartóztatták le Burger Zoltán gyógyszerészt, helyi lakost, akit augusztus
elejéig tartottak fogva. A tárgyaláson bizonyítékok híján felmentették, de a csehszlovák ügyészség
fellebbezett, és ezután állandóan zaklatták. Ezért az előbbi hónap közepén Magyarországra kijött
Magyarországra, ahol beköltözési engedélyért folyamodott az Országos Menekültügyi Hivatalnál. A
kérelmekről azonban Vass József népjóléti miniszter csak akkor döntött, ha azokból harminc összegyűlt.
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Burger kérése „igen sürgős” volt, ezért soron kívül engedélyezték beköltözését.149 Az ungvári püspöki
palotában történt robbantás, illetve a csehszlovák hatóságok által árulás folytán leleplezett tervezett
merényletek egyik tettesének az apja, Kalmár Marián pénzügyi biztos (főtanácsos) – kit a csehszlovák
hatóságok a fia helyett letartóztattak, majd bizonyítékok híján szabadon bocsátották –, is magyarországi
letelepülési engedélyt kért kiutasítása esetére. Indoka, hogy „újabb letartóztatás(nak) és az ezzel járó
kínzásoknak nem akarja magát újra kitenni”. Az üldözöttek listáján azonban nem szerepelt, az a védelmi
szervezet pedig, amelynek szolgálatában a fia állt, semmilyen felvilágosítást nem adott.150
A kárpátaljai csehszlovák-ellenes merényletek idején, a Felvidéken is ellenállási mozgalmak – röpiratok
terjesztése, államellenes izgatások, fegyverrejtegetések, sorozatos szabotázsakciók – zajlottak. Így például
robbantásra előkészített ekrazitbombát találtak az Érsekújvár és Nagysurány, a Szliács és Tornalja közötti
vasútvonalon, a Galgóc melletti vaspályán, amelyre a pozsonyi dinamitgyárból szerzett bombákat helyeztek
el. Nem robbantak fel, mert a gyutacsuk nem működött.151 A Večer című cseh újság kassai tudósítója
szerint: „A szlovenszkói és ruszinszkói bombamerénylet(ek) tettesei nagyobb részt (volt) magyar tisztek és
tisztviselők, akiket átvettek állami szolgálatba… nem helyeztek elegendő súlyt a megbízhatóságra, végre e
téren is rendet kell teremteni”.152 1923 elején a cseh Tiszti Közlöny arról írt, hogy korábban „elégtelen volt”
a ruszinszkói határok lezárása, emiatt sokan útlevél nélkül vagy hamis okmányokkal közlekedtek a két
ország között. Sok határőr és csendőr fizetett az életével, mert nem tudott ellenállni a felfegyverzett
magyaroknak, illetve csoportjaiknak. „Nem maradt más hátra, mint hogy a határnak legalább némely részét
katonailag elzárjuk. Azonban csodálatos dolog, hogy erről azonnal tudomást szereztek azok, aki ellen ez
irányult”.153

5. Kárpátalja – Podkarpatská Rus – Подкарпатська Русь
1919. április 29. – 1938. október 10.
Az ungvári, a máramarosszigeti és az eperjesi rutén néptanácsok képviselői, 1919. május 8-án az
ungvári vármegyeháza épületében a megszálló csehszlovák hatóságok által bevezetett rendkívüli állapot és a
katonai diktatúra körülményei között ültek össze. Az épületet – a nyomaték érdekében –, felfegyverzett
légionárius katonaság vette körül. A Volosin Ágoston elnökletével tartott ülésen a küldöttek a fenti három
néptanácsból megalakították a Központi Orosz (Ruszin) Nemzeti Tanácsot („Центральна Руська Народна
Рада”, ’Centralna Ruszka Napodna Rada). Az addig működött rádák tevékenységét Szabó Simon méltatta,
majd Hadzsega Gyula szólalt fel, aki széles körű ruténföldi autonómiát, a had-, a pénz-, illetve a külügy
kivételével teljes önállóságot, a hadseregnél ruszin vezényszavak és ruszin nemzetiségű katonatisztek
alkalmazását, Volosin pedig görög katolikus egyházi autonómiát és rutén egyetemet követelt. Ez követően
bemutatták „a (ruszin) nemzeti élet megindítására” a Monarchiából Amerikába kivándorolt rutének körében
gyűjtött 2,5 millió osztrák–magyar koronát, és bejelentették az első rutén bank megalapítását 5 millió Kč,
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azaz csehszlovák korona alaptőkével.
A gyűlés végül kimondta a Ruszinföld Csehszlovákiához való „önkéntes” csatlakozását, amelyet 14
pontba foglaltak. Ezek közül az elsőben kijelentették: „A ruszinok a Cseh-Szlovák-Ruszin Köztársaságban
független államot alkotnak”. Lényegében területi autonómiával egybekötött kulturális autonómiát, Ungvár
székhellyel önálló nemzetgyűlést, valamint teljes belügyi, nyelvi, iskolai és egyházi önállóságot igényeltek
többek között, a 14 pontos dokumentumban.154 A Központi Orosz (Ruszin) Nemzeti Tanács elnökének
Beszkid Antalt, három alelnökének Volosin Ágostont, Brascsajko Mihály és Miron Sztripszkijt választották.
A tanácskozás határozatát egy Volosin vezette népes meghatalmazott küldöttség vitte Prágába, ahol azt
átnyújtotta T. G. Masaryk köztársasági elnöknek. Három hónappal később, 1919. augusztus 5-én Kutkafalvy
Miklós, a magyarországi Magyar–Rutén Politikai Párt elnöke 1919. elején Bereg vármegye kormánybiztosfőispánja emlékiratot küldött az antanthatalmakhoz „a rutén kérdésnek magyar kapcsolatban való megoldása
érdekében”.155 A beadványt a győztes országok természetesen figyelembe sem vették.
Visszatérve az ungvári székhelyű Központi Ruszin Nemzeti Tanács május 8-i ülésére: az egybegyűltek
nem döntöttek a két legfontosabb kérdésről. Nevezetesen: a rutén önkormányzat tartalmi részéről és az új
közigazgatási egység, Kárpátalja határáról Csehszlovákia kebelében, amely a következő két évtizedben – az
ország felbomlásáig állandó feszültségek forrásává vált. Az ekkori és a későbbi viták abból eredtek, hogy a
kijelölt Kárpátalja területéből kimaradtak a kettészakított (a Magyarország és Csehszlovákia között a
békediktátumban megosztott) Zemplén vármegye északi részén, valamint a Sáros és Szepes vármegyében
élő rutének. A másik sarkalatos kérdés Kárpátalja önkormányzatának megteremtése volt, amit minden
csehszlovák–rutén egyezmény hangsúlyozott, s amely a prágai kormányzat folytonos halogatása
következtében végül két évtizedig nem valósult meg.
A párizsi békekonferencia, 1919. június 7. és augusztus 12. között tartott tárgyalásain döntött Ruténföld
ideiglenes nyugati határáról, amelyet kezdetben demarkációs vonalnak is neveztek. „Ez „nagy vonalakban
keletre követi” a Csap és Ungvár közötti vasúti pályát, „meghagyja Ungvárt és környékét Podkarpatska
Rusnak”, majd az Ung folyó mentén az Uzsoki-hágóig, azaz a lengyel határig húzódik.156 Délen azonban a
demarkációs vonal egy szakaszon átlépte a Csap és Ungvár közötti vasutat. Ennek következtében, a pálya
keleti oldalán fekvő három falut – Kisrát, Nagyrát, Tiszaásvány – közigazgatásilag Szlovákiához csatolták,
és Pozsonyból igazgattak. Az 1921. évi csehszlovák népszámlálás szerint települések összesen 2 213 hektárt
foglaltak el, összlakosságuk 1 502 fő, ebből 1 172 magyar (78,0 %). A demarkációs vonal nyugati oldalán,
azaz az Ung folyó jobb partjának mentén 32 települést sorolt fel a korabeli hivatalos csehszlovák statisztika,
amelyeket viszont Ungvárról irányítottak.157 Az ekkori Kárpátalja, vagyis Podkarpatská Rus területe 12 694
km2, amelyen 606 568 lakos élt, a népsűrűség 48 fő/km2, meglehetősen ritkán lakott.158
Kárpátalja nagy része, nemzetközi jogilag a „Szerződés Csehszlovákia függetlenségének elismeréséről
és a kisebbségek védelméről” 159 szóló 1919. szeptember 10-én Saint-Germain-en-Laye-ban aláírt
egyezménnyel vált az újonnan alakult szerves részévé. A békeszerződés II. fejezetének 10. cikkelyében
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Csehszlovákia kötelezte magát, hogy a Kárpátoktól délre lakó rutének területét „olyan autonóm egység
alakjában fogja megszervezni, amely a Csehszlovák Állam egységével összeegyeztethető legszélesebb körű
önkormányzattal lesz felruházva”, és választott képviselői részt vesznek a csehszlovák országgyűlés
munkájában. A 11. cikkely szerint a „Kárpátoktól délre lakó rutének területének külön tartományi gyűlése
lesz. Ez a tartományi gyűlés fogja a törvényhozó hatalmat gyakorolni nyelvi, közoktatási, vallási, helyi
közigazgatási és minden olyan egyéb kérdésben, amelyet a Csehszlovák Állam törvényei hatáskörébe
utalnak. A rutén terület kormányzóját a Csehszlovák Köztársaság elnöke fogja kinevezni, és ez a rutén
tartományi gyűlésnek lesz felelős”. 12. cikkely: „Csehszlovákia egyetért azzal, hogy a rutén terület
tisztviselőit a lehetőséghez képest e terület lakosai közül fogják kiválasztani”.160
A saint-germaini békeszerződésben kijelölt Csehszlovákia keretébe a korábbi Ung, Bereg, Ugocsa és
Máramaros vármegye által alkotott Kárpátalja nagytáj (17 945 km2) több mint a kétharmada (70,7 %-a),
összesen 12 694 km2 terület161 került. A Kárpátok lábainál, a síkvidéki Tiszahát összefüggő és akkor
lényegében színmagyar tájáról és annak lakóiról a saint-germaini szerződés természetesen hallgatott. A
párizsi békekonferencia magasztos elve, a népek önrendelkezési joga – hasonlóan a történelmi
Magyarország román és délszláv csapatok által megszállt színmagyar területeire – a kárpátaljai magyarságra
sem vonatkozott. Az idegen megszállás alá került felvidéki, erdélyi és délvidéki magyarság nem élhetett a
népszavazás lehetőségével, mely államhoz akar tartozni.
Csak fél év múlva, az 1920. február 29-én kelt, és március 6-án a törvények és rendeletek 121.
számában kihirdetett, és e napon hatályba lépett „Csehszlovák Köztársaság Alkotmánylevele”,162 című
alaptörvényben szerepelt először hivatalosan Kárpátalja új cseh neve, a ’Podkarpatská Rus’, illetve másik
formában: ’Rusínsko’. Az „Alkotmánylevél” I. fejezete 3. §-ának 1-9. szakasza újra megerősítette: „A
Csehszlovák Köztársaság területe egységes és oszthatatlan egészet képez, amelynek határai csupán
alkotmánytörvény által változtathatók meg”. Ennek az egésznek oszthatatlan része a saint-germaini
szerződés értelmében „önkéntes csatlakozás alapján Podkarpatská Rus önkormányzati területe, amely a
Csehszlovák Köztársaság egységével összeegyeztethető legszélesebb körű autonómiával lesz felruházva.
Podkarpatská Rusnak saját országgyűlése van, amely elnökségét maga választja. Podkarpatská Rus
országgyűlése a nyelvi, közoktatási, vallási, helyi közigazgatási, valamint a Csehszlovák Köztársaság
törvényei által reá ruházott egyéb ügyeket érintő törvények hozatalára illetékes. A Podkarpatská Rus
országgyűlése által hozott törvények, amennyiben a köztársaság elnökének aláírásával helybenhagyatnak,
külön gyűjteményben kihirdettetnek s a kormányzó által is, aláíratnak. Podkarpatská Rus a Csehszlovák
Köztársaság Nemzetgyűlésében a vonatkozó csehszlovák választási törvények értelmében megfelelő számú
képviselő (szenátor) által képviselendő. Podkarpatská Rus élén a Csehszlovák Köztársaság elnöke által a
kormány javaslatára kinevezett s Podkarpatská Rus országgyűlésével szemben is felelős kormányzó áll… A
Nemzetgyűlés azon törvénye, amely Podkarpatská Rus országhatárait állapítja meg, az alkotmánylevél
részét képezi”.163
A Ruténföld ideiglenes nyugati határának kijelölése után, a demarkációs vonallal elválasztott Ung
vármegyei települések élesen tiltakoztak az ellen, hogy Szlovákiába rendelték őket. Például Kisrát és
Nagyrát falvak küldöttsége 1921. január 17-én Egry Ferencnek, a kárpátaljai kisgazdapárt elnökének a
vezetésével Ungváron felkereste Zsatkovics Grigorij kormányzót, és kérte: járjon közbe a két falu
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Szlovenszkótól Kárpátaljához való átcsatolása érdekében. A kérést nem teljesítették. Egyébként a
(csehszlovákiai) Országos Kisgazda-, Földműves és Kisiparos Párt Ruszinszkói Kerületi Szervezete az előző
napon – 1921. január 16-án alakult meg Beregszászon, létrehozói a beregi, a máramarosi, az ugocsai és az
ungi magyarság küldöttei, akik Egry Ferencet választották meg a párt kárpátaljai elnökének. A beregszászi
gyűlés – többek között – határozatban mondta ki, hogy a szervezet mozgalmat indít a demarkációs vonallal
Ung vármegyéből Szlovenszkóhoz került községek Kárpátaljához való visszacsatolásáért, hogy
megszűntessék a számukra keletkezett igen káros gazdasági helyzetet.
Közben – röviddel a demarkációs vonal kijelölése után – a csehszlovák hatóságok megkezdték a polgári
közigazgatás kiépítését. A tanácsköztársaság negyven napig tartó kárpátaljai (ruszka-krajnai) uralmának
felszámolása után, 1919. május 2-án nevezték ki hivatalosan Edmond Hennocque francia tábornokot, a
csehszlovák hadsereg által megszállt kárpátaljai területek parancsnokává, aki június 6-án katonai
közigazgatást léptetett hatályba a csapatai által megszállt részeken. Ezt követően, július 29-én Prágában
Tomáš G. Masaryk köztársasági elnök, Antonín Švehla belügyminiszter, valamint Zsatkovics Grigorij, a
Ruszinok Amerikai Rutén Nemzeti Tanács képviseletében tárgyalásokat folytatott a ruszin–szlovák határ
kijelöléséről és a ruszin autonóm szervezet igazgatásának megszervezéséről. Végül arról döntöttek, hogy az
irányítást ideiglenes igazgatótanács látja majd el, amelynek elnökévé augusztusban Zsatkovicsot nevezi ki a
kormány. Ugyanezen a napon – július 29-én – a csehszlovák kormány megbízásából Ungvárra érkezett Jan
Breicha164 (a ruszin forrásokban: Брейха Ян, ezért a magyar iratokban gyakran Brejcha), hogy
megszervezze Kárpátalja polgári közigazgatását, amely három szakaszra bontható. Breicha kinevezésétől
számítjuk a csaknem egy évtizedig, 1928. június 30-ig fennálló ún. átmeneti korszakot, a második az 1928.
július 1. és 1938. december 15-ig tartó, ún. tartományi rendszer. Végül a harmadik, az ún. autonóm korszak,
amely 1938. december 16-ától 1939. március 14-éig tartott.
Visszatérve az 1919. évi impériumváltozás idejére: A Kárpátalját irányító öttagú igazgatótanácsi elnöki
kinevezéséről augusztus 12-én – egy Masaryk államelnök által láttamozott levélre hivatkozva – Zsatkovics
Grigorij Prágából értesítette a Központi Orosz Nemzeti Tanácsot. Zsatkovics ekkor még úgy tudta:
„véglegesen a mi tartományunkhoz” (ti. Kárpátaljához) tartozik majd az összes ruténlakta terület, így Szepes
vármegye Ólublói járása, Sáros és Zemplén megye északi, Ung vármegye északi és keleti része, valamint
Bereg, Máramaros és Ugocsa vármegye. „A többi részek, melyeket mi követelünk, neutrálisak maradnak
azon időpontig, míg a népszámlálás foganatosítva lesz. A népszámlálás a cseho-szlovákok és ruszinokból
álló bizottságok útján lesz megejtve. Ung megye neutrális része a mi hatóságiunk által lesz közigazgatva. /
A ruszin tartomány nyelvi, iskolai egyházi és belügyi tekintetben önálló lesz. / Lesz saját nemzetgyűlése
Ungvárt. Ezen kívül külön képviselete lesz a prágai parlamentben”.165
A polgári közigazgatás megszervezésére érkezett Jan Breicha 1919. augusztus 20-ai ünnepélyes ungvári
beiktatása után felgyorsult a kárpátaljai csehszlovák szakigazgatás kiépítése. Az igazságszolgáltatási
szervezetet szeptember 6-án állították fel Ungváron. Közben kiépült a kárpátaljai csehszlovák szakigazgatás
egyik legfontosabb ága, a postaszolgálat, kezdetben azonban katonai jelleggel. A korábban, a felvidéki
Késmárkon és Eperjesen működő 46. számú tábori postahivatal már 1919. áprilisában áttelepült Ungvárra.
Alábbi feliratú körbélyegzőjét „ČESKOSLOVENSKÁ POLNÍ POŠTA” (’Csehszlovák tábori posta’) 1920.
május 29-ig, a hivatal megszűnéséig használták.
Időközben a csehszlovák hatóságok az elfoglalt kárpátaljai területen fokozatosan megszervezték a
polgári postahivatalokat, és új körbélyegzőket vezettek be. A polgári hivatalok tábori postai küldeményeket
is felvettek, ezért számos olyan levelezőlap maradt fenn, amelyen az ungvári és a munkácsi posta magyar
hely-keletbélyegzése látható. Ezzel kapcsolatban kell megjegyeznünk, hogy a Károlyi-kormány 1918.
november 23-án hozta forgalomba „KÖZTÁRSASÁG” felülnyomással a IV. Károly királyt és Zita királynőt

164

Поп, И. / Pop, I. 2001: 105. p.

165

Árky Á., 1928: 8. p.

48

ábrázoló bélyegeket, 1919. február elejétől pedig a „MAGYAR POSTA” feliratúakat. Közben megkezdték a
Magyar Szent Korona nélküli, vonalkázott postai hely-kelet körbélyegzők gyártását, melyek közül kettőt
Kárpátalján használtak: a „MUNKÁCS” feliratút 1918. december 21-étől, a „BEREGSZÁSZ” szövegűt
1919. január 10-étől. Ezek tűntek fel később a csehszlovák tábori posta küldeményein. (A tanácsköztársaság
mindössze negyven napig tartó kárpátaljai uralma nem volt hatással a helyi postaügyre.) A második
csehszlovák tábori postahivatalt 14. számmal 1919. augusztus 30-án hozták létre Ungváron, amely 1920.
június 30-áig működött. Körbélyegzőjének felirata: „POLNÍ POŠTA 14 – Č. S. P.”
A prágai kormány engedélyével az észak-amerikai Young Men’s Christian Association, az YMCA
szervezet 1919. májusában ún. „katona otthon”-okat hozott létre a csehszlovák hadsereg hátországában.
Kárpátalján, Ungváron nyitottak ilyen intézményt, ahol a legénység eltölthette a szabad idejét, ingyen kapott
alkoholmentes italokat, könyveket és folyóiratokat kölcsönözhetett. Az otthonban feladott levelek
hátoldalára „VOJENSKÝ DOMOV – AMERICAN – YMCA” felirattal, piros színnel külön bélyegzést
nyomtak. Ezeket a küldeményeket a hadvezetés nem cenzúráztatta. Az ún. „munkácsi portóprovizórium”
használatát 1919. október és december között. Ekkor bélyeghiány miatt a 20 haleru (fillér) értékű
csehszlovák portóbélyegeket kettévágták, és ily módon rótták le a szállítólevelek hiányzó díját. E félbélyegeket a magyar „Munkács” hely-keletbélyegzővel értéktelenítették. A magyar bélyegzőket egyébként
1920-ig használták, mert időbe telt az új csehszlovák nyomatok elkészítése és postai forgalomba hozatala.166
A katonai és a polgári közigazgatás 1919. augusztus-szeptemberi párhuzamossága azonban
feszültségeket okozott, ezért a prágai kormány október elsején Edmond Hennocque francia tábornokot
kinevezte a demarkációs vonaltól fekvő ruténlakta területek katonai parancsnokának, aki december végéig
töltötte be tisztségét. Közben két nap múlva, október 3-án a belügyminiszter rendeletet adott ki, amely
kimondta: a legfőbb hatalom a katonai parancsnoké, miközben meghatározta a polgári közigazgatás
vezetőjének, Jan Breichának a pontos jogkörét.
Ezt követően 1919. november 10-én hagyta jóvá a csehszlovák nemzetgyűlés a saint-germaini
békeszerződést. Magyarország a „rutén autonóm területet” is magába foglaló Csehszlovákia szuverenitását
az 1920. június 4-i trianoni diktátummal ismerte el, ennek északkelet-felvidéki vonatkozásai: Ung vármegye
3230 km2 területének – Ungvár várossal együtt – mintegy fele; a Nagykaposi és a Szobránci járás egésze,
valamint az Ungvári járás nyugati széle az új állam szlovákiai országrészéhez került. Ung megye keleti tája
már Kárpátaljához tartozott: a teljes Szerednyei járás, az Ungvári járás döntő része, valamint a Nagybereznai
és Perecsenyi járás csaknem egésze. Az utóbbi két közigazgatási egység esetében kivéve az Ung folyásától
nyugatra eső – a Felsőnémeti község térségétől az Uzsoki-hágóig húzódó – mintegy félszáz km hosszú, 32
települést magába foglaló keskeny sávot. Ez ugyanis a demarkációs vonaltól nyugatra feküdt, ezért
Szlovákia része volt, de mégis Ungvárról kormányozták.167 A ruszin–szlovák ideiglenes országrész-határ
egyébként, Újkemence község térségétől a csehszlovák-lengyel határig lényegében megegyezett az Ung,
illetve Zemplén közötti régi vármegyehatárral. Ung megyéből Magyarországnak mindössze 13 km2 maradt,
az impériumváltozásig a Nagykaposi járásban lévő Záhony (1231 lakos) és Győröcske (258 lakos)
községgel. A Nyíregyháza várossal együtt 4637 km2 területű Szabolcs vármegyének a Tiszától északkeletre
fekvő, a folyó jobb partján elterülő 69 km2 kiterjedésű sarkát Kárpátaljához rendelték, amely három
színmagyar községet – Eszeny (2013 fő), Szalóka 791 fő és Tiszaágtelek 675 fő – érintett.168 (Az 1910. évi
népszámlálás szerint összesen 3 479 lakossal.)
A Beregszász és Munkács városokkal együtt 3786 km2 területű Bereg vármegyéből 3327 km2-t
csatoltak Csehszlovákiához: az Alsóvereckei, a Szolyvai, a Latorcai, a Munkácsi és a Felvidéki járás
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egészét, a Mezőkaszonyi és a Tiszaháti járás nagyobb részét, Magyarországnak mindössze 459 km2 maradt,
az ún. Csonka-Bereg. (A későbbi határkiigazítások után csak 436 km2.) A történeti Magyarország legkisebb
vármegyéjét, a nagyközségi rangú megyeszékhely, Nagyszöllőssel együtt 1213 km2 területű Ugocsát
teljesen elszakították – mindössze 0,1 km2 (azaz 10 hektár) lakatlan része maradt Magyarországon –,
területének kb. 75 %-át (900 km2) Csehszlovákia, egynegyedét (kb. 300 km2) Románia kapta. A megye
Tiszáninneni járása egészében csehszlovák, Tiszántúli járásnak nagyobb része román fennhatóság alá került.
A Szatmárnémeti, Nagykároly, Nagybánya és Felsőbánya városokkal együtt 6289 km2 területű Szatmár
vármegyéből előbb 1919-ben Romániához rendelték a színmagyar Nagypalád községet (1910-ben 1525
lakos) 5360 katasztrális hold – 32,4 km2 – közigazgatási területtel, majd 1921-ben Csehszlovákiához
csatolták. (A két ország közötti ekkori területcseréről még szólunk.) Az egyetlen várossal,
Máramarosszigettel együtt a 9716 km2 területű Máramaros vármegyét a saint-germaini békeszerződés
kettévágta: nagyobb északi része (6299 km2) az Ökörmezői, a Dolhai, a Huszti, a Taraczvizi járás egésze,
valamint a Técsői és Tiszavölgyi járás szinte teljesen, a Szigeti járás döntő része Csehszlovákiához került. A
vármegye Tiszától délre fekvő, kisebb felét – 3417 km2-t – az Izavölgyi, a Sugatagi és a Visó járás egészét,
valamint a Szigeti és Tiszavölgyi járás kisebb részét Romániához csatolták.169
Ezt követően, 1919. november 16-án adták ki Kárpátalja alkotmánylevelét, az ún. „Generálný
Statutum”-ot (’Általános Szabályzat’-ot, amely tartalmazta a saint-germaini szerződés alapvető cikkelyeit is.
„Hogy a csehek ennek a kidolgozását mennyire fontosnak tartották, mutatja, hogy a rendeletet maga Tomáš
Masaryk szövegezte. A statútum ezért inkább is hasonlít egy filozófiai elmefuttatáshoz, mint egy
közigazgatási rendelethez”.170 A „Generálný Statutum”-ot feltehetően ezért nem tették közzé a
törvénytárban, csupán falragaszokon hozták nyilvánosságra.171 Más adat szerint – forrása Árky Ákos, a
Ruszinszkói Őslakosok Autonóm Pártja, egyben a Magyar Pártok Szövetségének elnöke – „1919. november
18-án váratlanul megjelent Ungvár város falain, egy november 8-án keltezett, Henoque (helyesen:
Hennocque) tábornok, mint Podkarpatska Rus legfőbb parancsnoka által aláírt és dr. Bréjcha (helyesen:
Breicha) által a belügyminiszter meghagyásával ellenjegyzett ’Kiáltvány’, mely a kárpátaljai ruszin terület
szervezéséről szóló általános szabályzatot – Generálny Statutum – hozta nyilvánosságra”.172 A „Kiáltvány”
tehát nem volt törvényileg elfogadott, illetve becikkelyezett és a törvénytárban hivatalosan kihirdetett. Mint
említettük, e hirdetményben – III. cím, 1. pont – jelent meg először Kárpátalja új cseh neve a Podkarpatská
Rus, illetve a Rusinsko.
A szabályrendelet – mely „legszélesebb önkormányzatot” ígért – Kárpátalja élére, kormányzói címmel
ideiglenes polgári vezetőt állított, akit a belügyminiszternek rendeltek alá. Mellette felállítottak egy,
kinevezett tagokból álló, öttagú direktóriumot, amelynek az volt a feladata, hogy a kormányzót
mindazokban a kérdésekben, amelyek az autonóm országgyűlés hatáskörébe tartoztak volna, tanáccsal és
utasításokkal lássa el. A statútum azt is kimondta, hogy a csehszlovák nemzetgyűlési választások után
legkésőbb 90 nappal, Kárpátalján is választásokat tartanak az autonóm ruszin tartománygyűlésbe, a
„szojm”-ba. A „Generálný Statutum” alapján ekkor jelölték ki Kárpátalja nyugati határát az addig
ideiglenesnek tekintett demarkációs vonalon (Csap–Ungvár vasúti pálya, Ung folyása, Uzsoki-hágó). Az
ettől keletre-délkeletre fekvő területen négy új közigazgatási egységet szerveztek: az Ungvári, a Munkácsi, a
Beregszászi és Máramarosi „župa”-t (’zsupa’) azaz megyét, amelyeket egy-egy „župan (zsupán, főispán,
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megyefőnök) igazgatott. A cseh hatóságok például a Beregszászi zsupa székhelyévé célzatosan Munkácsot
tették, és megfosztva rangjától, a színmagyar s évszázadok óta megyeszékhely Beregszászon a zsupáni
hivatalnak csak egy kirendeltsége működött.173
Más forrás szerint a „Generálni Štatut pre organizáciu a administráciu Podkarpatskej Rusi” (sic!) című
dokumentumot 1919. november 18-án hirdették ki, de Kárpátalja önkormányzatának alapelveiről szóló ezen
alaptörvényt soha nem tették közzé a csehszlovák rendeletek és törvények gyűjteményében. „A statútum
Ruszinszkó alatt azt a területet érti, amely a párizsi legfőbb haditanács által Szlovákia keleti részében
megállapított demarkációs vonaltól keletre a román országhatárig terjedt. (Ez az utóbbi rész 1920-tól a
kárpátaljai magyar–csehszlovák államhatárrá vált – B. J.) Ez a demarkációs vonal a béketárgyalások idején
állapíttatott meg, kétségen kívül csak ideiglenesen. A (párizsi) Legfelsőbb Haditanács a vonalat először
Ungvártól keletre vonta meg, majd a csehszlovák delegáció kérésére Ungvártól nyugatra, közvetlenül az
Ung folyó mentén egész(en) a lengyel határig”.174 Ezt a demarkációs vonalat két évtizeden át sem a prágai
kormány, sem a rutének, sem a szlovákok nem tekintették véglegesnek.
A „Generálný Statutum” egy kormányzói és alkormányzói tisztséget, valamint egy kormányzó- vagy
igazgatótanácsot létesített. A szabályrendelet alapján Breichát nevezték ki kormányzónak, a tanács
elnökének Zsatkovics Grigorijt, testületének tagjaivá Volosin Ágostont, Brascsajko Gyulát, Hadzsega
Gyulát és dr. Toronszky Emilt. (Toronszky 1919. első hónapjaiban Ruszka-Krajna kormányzóságán
tevékenykedett, többek között ő volt a ruszin kormányzótanács megszervezésével kapcsolatos ügyek
előadója.)175 A direktóriumhoz hat szakág tartozott: elnöki és határon túli; művelődési és iskolaügyi; vallási,
ipari és kereskedelmi; igazságszolgáltatási, földművelésügyi és élelmiszerellátási; belügyi, valamint
pénzügyi.176 Az öttagú kormányzótanács és a tényleges hatalmat birtokló Breicha között azonban hamarosan
ellenétek támadtak, amely annyira elmérgesedett, hogy a direktórium 1920. február 19-én lemondott.
Kárpátalja közigazgatása továbbra is nehézségekkel küszködött, amelyet tovább tetézett, hogy – az
imént idézett ígéret ellenére – lakossága április 18-án, illetve 25-én az első országos és általános
választáskor nem választhatott képviselőket a csehszlovák nemzetgyűlésbe, valamint a szenátusba.
Kárpátalján – mint Csehszlovákia 23. számú választókerületében – egyébként kilenc parlamenti képviselőt,
és négy szenátort választhattak volna. A prágai kormány a voksolás elhalasztását azzal indokolta, hogy a
Podkarpatská Rus egy része még román katonai megszállás alatt áll. Ez egyébként igaz volt, mert a román
csapatok szakaszosan, csak 1920. augusztus 30-án vonultak ki végleg a Csehszlovákiának ítélt kárpátaljai
területekről, legutóbb Kőrösmezőről és környékéről. Előtte két nappal, 1920. augusztus 28-án Podkarpatská
Rus területére a csehszlovák minisztertanács, a 2616. számú határozatával statáriumot (rögtönítélő
bíráskodást) vezetett be, amely 1922. április 21-ig volt érvényben.177
Más adat szerint Peter Ehrenfeld alkormányzó tíz nappal korábban, 1922. április 11-én írta alá a
statáriumot megszüntető rendelkezést, amely április 26-án jelent meg178, s falragaszokon, hirdetményekben
is közzé tették. Ekkor a sajtószabadságot korlátozó előzetes cenzúrát is eltörölték, hasonlóan a pártélet
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keretek közötti működését, és az utóbbival kapcsolatban ismét – az új párttörvény meghozataláig – a régi
magyar párttörvények léptek életbe. A hatóságok 1920. május 22-én újra engedélyezték a Ruszinszkói
Magyar Jogpárt tevékenységét.
Közben 1920. március 6-án, 121. szám alatt kihirdették a csehszlovák állam tíz, római számmal jelzett
cikkelyből álló (február 29-én elfogadott) alapdokumentumát, az ún. „Bevezető törvény”-ét, amely e napon
lépett hatályba a parlament által korábban elfogadott „Alkotmánylevél”-lel együtt. (Ez utóbbin – melyet a
csehszlovák parlament fogadott el – egyébként nem tüntették fel, hogy „alkotmánytörvény”. Csak
„Alkotmánylevél”-nek vagy „Chartá”-nak nevezték.) Ezt követően, április 26-án a 356. számú
kormányrendeletben jelent meg Kárpátalja új, rövid idő alatt immár a második statútuma, amely azonban a
megígért autonómiát nem tartalmazta. (Kihirdetésével hatályát vesztette az első, 1919. november 18-án
közzétett „Generálný Statutum”.) Kárpátalja új alapszabálya négy fejezetből állt, ezekből az első szó szerint
közölte a saint-germaini békeszerződés nevezetes – már idézett – I. fejezete 10-13. cikkelyét, a második a
Párizsban jóváhagyott államhatár vonalát. Az új statútum III. fejezetének 1. bekezdése szerint – a választott
tartománygyűlés döntéséig – a kijelölt ruténlakta terület neve Podkarpatská Rus, de a Rusínsko elnevezés is
használható. Az iskolákban a nép nyelve – „lidový jazyk” – lesz a tanítási nyelv, a magyar tanítási nyelvű
iskolákban pedig a rutén nyelvet kell majd kötelezően tanítani. A IV. fejezet előírta, hogy Podkarpatská Rus
élére a kormány adminisztrátort nevez ki, aki a végrehajtó hatalom vezetője, aki mellett egy tanácsadó
testületet, az ideiglenes autonóm direktóriumot szerveztek. Az új statútum Kárpátalja irányítására három
legfelső szervet hozott létre: kormányzó és alkormányzó (kormányzó-helyettes), valamint a
kormányzótanácsot.179
Podkarpatská Rus új jogállása ismét sajátos körülmények, az autonómia megadásának elhalasztása
jegyében, a cseh politika rögtönzései nyomán alakult ki. A kormányzó kinevezése és hatásköre nem volt
összhangban a saint-germaini szerződéssel, amely a következőket írta elő: „A rutén terület kormányzóját a
Csehszlovák Köztársaság elnöke fogja kinevezni, és ez a rutén tartományi gyűlésnek lesz felelős”.180 A
csehszlovák „Alkotmánylevél” (3. §., 6. bekezd.) szerint a kormányzó nemcsak a szojmnak, hanem az
államelnöknek, illetve a kormánynak is felelősséggel tartozik. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a saint-germaini
békeszerződést megszegve, a csehszlovák alkotmánylevél végeredményben a prágai kormány bizalmi
emberévé fokozta le Kárpátalja kormányzóját. Ugyancsak az előbbi békeszerződés 13. cikkelye írta elő a
rutén nép „méltányos képviseletét” (a francia nyelvű eredetiben: „une représentation équitable”) a
csehszlovák törvényhozásban, az „Alkotmánylevél” azonban csak a képviselők és szenátorok „megfelelő”
számáról („přiměřeným počtem”) tett említést (3. §. 5. bekezd.).181 Az előbbiek szellemében a csehszlovák
kormányzat olyan igazságtalan választási rendszert vezetett be, hogy jóval kevesebb képviselő és szenátor
került be a nemzetgyűlésbe, mint amennyi az országrészt megillette volna. A kárpátaljai alkormányzói
tisztség létesítését sem a saint-germaini szerződés, sem a csehszlovák „Alkotmánylevél” nem írta elő, az a
prágai kormányzat saját „találmánya” volt.
Az alkormányzó a polgári igazgatás alkalmazottainak volt a vezetője – és mint látni fogjuk –, mindig
cseh nemzetiségű személyt neveztek ki erre a tisztségre, és valójában ő irányította Kárpátalját. A
kormányzótanács létszámát megkettőzték, és tíz főre növelték. Szerepét kizárólag tanácsadó, és nem
törvényhozó testületként határozták meg. A megalakítását szabályozó végrehajtási rendelet sohasem jelent
meg. Nézetünk szerint, az előbb vázolt, meglehetősen ellenmondásos kárpátaljai helyzet fő oka, hogy a
csehszlovák – ebben belül is a meghatározó cseh érdekű – politika nem tudta eldönteni: Kárpátalja
autonómiájának kérdésében a nemzetközi jog (ti. a saint-germaini szerződésben előírtak kötelezettségei),
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vagy a hazai jog élvez-e elsőbbséget? A hosszas viták után az utóbbi került előtérbe, amely Kárpátalján
alkotmányellenes helyzetet teremtett, amit a Csehszlovák Alkotmánybíróság – természetesen – sohasem
tűzött napirendre.
Kárpátalja új, második statútumának a hatályba lépése napján, 1920. április 26-án a polgári
közigazgatás vezetőjét, Jan Breichát felmentették tisztségéből. Tomáš G. Masaryk államelnök – „ideiglenes
jelleggel a szojm összehívásáig” –, május 15-én Zsatkovicsot kinevezte Podkarpatská Rus kormányzójának
(„губернатор”, gubernátor), a cseh Peter Ehrenfeldet pedig alkormányzónak („вице-губернатор”, vicegubernátor). Hamarosan, július 27-én újabb – 1920/476. számú – kormányrendeletet adtak ki Podkarpatská
Rus közigazgatásának ideiglenes szabályozásáról. A katonai közigazgatás azonban továbbra is érvényben
maradt a Kárpátalján, azt a csehszlovák minisztertanács csak 1922. január 9-én szüntette meg.182 A prágai
kormány ekkor tartott rendkívüli ülésén immár jó néhányadik alkalommal, újra megvitatta Podkarpatská
Rus közigazgatásának átszervezését, illetve megtárgyalta a községi, a szojmi és a parlamenti választások
kiírását.
Zsatkovics Grigorij kormányzó azonban – aki korábban felbecsülhetetlen értékű szolgálatot tett a cseh
politikának abban, hogy Kárpátalját a csehszlovák államhoz csatolták –, a prágai kormányzat központosító
törekvései és a ruszin önkormányzat bevezetését lassító törekvései miatt nem tudott érdemben működni.
Nem tudta elérni a megígért rutén önkormányzat életbe léptetését, sem a szojm összehívását, hasonlóan az
országon belüli rutén lakta terület határainak a kijelölését az Ung folyótól nyugatabbra, hogy abba a volt
Zemplén és a Sáros vármegyei ruszinok is bekerüljenek. A csalódott Zsatkovics – kivel szemben a helyi
ellenállás kezdettől fogva megnyilvánult – 1921. március 16-án, Masaryk államelnöknél beadta lemondását.
Egy emlékiratot is benyújtott, amelyben az autonómia ígéretére, illetve a rutén önrendelkezés eltüntetésére
hívta fel a prágai kormány figyelmét.
Az üggyel áprilisban foglalkozott a csehszlovák minisztertanács. A lemondott Zsatkovicsot május 5-én
fogadta Tomáš G. Masaryk államelnök és Jan Černý miniszterelnök, de a volt kormányzó – a politikai
nyomás ellenére – sem vonta vissza lemondását, amit ekkor elfogadtak.183 Hivatalosan csak május 17-én
vett búcsút Ungvártól és szülőföldjétől, majd visszaköltözött az Amerikai Egyesült Államokba.184 Kislánya
súlyos betegsége és halála akadályozta meg a korábbi távozásban. Előtte, július 28-án Zsatkovics tisztelői
ünnepi fogadást adtak Ungváron, a volt kormányzó tiszteletére, amely a Ruszinszkói Magyar Hírlap, a
kárpátaljai magyar ellenzéki pártok hivatalos lapja szerint „Ruszinszkó összes ruszinjainak első nagy
politikai demonstrációja”185 volt. A magyarországi kommunista korszak egyik kedvenc írója, Illés Béla
(1895-1974) számos kiadást megért, először 1939-ben megjelent regénye, a „Kárpáti rapszódia” harmadik
részének címe „Zsatkovics Gergely királysága”.186
Ezt követően Prága két és fél évig nem nevezett ki új kormányzót Ruszinszkó élére, Peter Ehrenfeld
alkormányzó intézte az ügyeket. 1923. november 18-án az általunk már jól ismert Beszkid Antalt, akkor a
Kárpátorosz Köztársasági Földműves Párt egyik vezetőségi tagját nevezték ki Kárpátalja kormányzójának,
aki 1933. június 15-ig, haláláig töltötte be tisztségét. A valódi irányító hatalom azonban helyettese – az új
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alkormányzó – a cseh Rožypal Antonín (Розсыпалъ / Рожипалъ Антонинъ, a helyi magyar sajtóban
Rozsypal) miniszteri tanácsos kezében volt, akit a köznyelv egyszerűn csak „Rozsipali”-ként emlegetett.
Beszkid Antal gubernátori kinevezésével Kárpátalja kormányzásában lezárult a Zsatkovics Grigorij távozása
után, 1921. május 17-én kezdődött első interregnum.
A Kárpátalján berendezkedő csehszlovák hatóságok bizonytalanságát és tétovaságát jelezte, hogy az
1919. november 16-án kiadott – már említett – „Generálný Statutum” közigazgatási rendelkezése, amely
Kárpátalját négy megyére (zsupára) tagolta, csak rövid ideig maradt érvényben. Az újonnan hódított
területet a prágai kormányzat az 1920. február 29-i, ún. „Alkotmánylevél” alapján, Csehszlovákia 22.
nagymegyéjévé („velka župa”) szervezte, és a demarkációs vonalat Kárpátalja nyugati határaként
véglegesítette. Az ezzel kapcsolatos rendeletet a csehszlovák belügyminiszter 1921. augusztus 26-án adta ki,
és október 15-én lépett hatályba. Az ekkor már hivatalosan is Podkarpatská Rus nevet viselő nagymegyét az
addigi négy helyett három (kis)megyére (župa) osztották Ungvár, Munkács és Nagyszőlős székhellyel,
amelyek megyei jogú város rangot kaptak. Az egész területet 18 „okres”-re (körzet, járás) tagolták. Az Ungi
vagy Ungvári župába Ungvár város, a Perecsenyi, a Nagybereznai és a Szerednyei; a Beregi vagy Munkácsi
župába Munkács, az Alsóvereckei, az Oroszvégi, a Szolyvai, a Beregszászi, a (Mező)Kaszonyi és az Ilosvai;
a Nagyszőllősi župába Nagyszőllős, a Huszti, a Dolhai, Volóci, a Rahói, a Taracközi és a Técsői járás
tartozott. Az ungvári župában 24, a munkácsiban 44, a nagyszőllősiben 69 körjegyzőség működött.188 A
Nagyszőllősi župa valójában a Máramarosi župát jelentette, amelynek a székhelye – Nagyszőllős –
ideiglenes volt, mert a megye kijelölt központjában, Huszton ekkor még nem fejeződött be az új hivatali
negyed építése.
Az imént említett demarkációs vonal pontos kijelölésére csak egy múlva év múlva, 1922. szeptember
21-én adott ki először rendeletet a csehszlovák belügyminisztérium. Utasítása szerint a szlovák minisztérium
és az Ungváron székelő kárpátaljai polgári közigazgatás meghatalmazottjaiból, szlovák és ruszin
politikusokból álló vegyes bizottságnak a feladata lesz a Szlovenszkó és Podkarpatszka Rusz között
végleges határ megállapítása. A 280. számú rendelet ugyanakkor kimondta a volt Abaúj-Torna, Sáros és
Zemplén vármegye Szlovákiához tartozó területeinek, valamint Ung megye odacsatolt nyugati részének a
közigazgatási egyesítését. A végleges ruszin–szlovák belső, ún. tartományhatár kijelölésére azonban két
évtizedig nem került sor.
Később, 1923. január 31-i hatállyal a Mezőkaszonyi járást megszűntették, és településeit felosztották a
három szomszédos okres között. A volt járási székhely, Mezőkaszony, valamint Beregsom, Hetyen,
Kisharangláb és Zápszony a Beregszászi; Kisdobrony és Nagydobrony az Ungvári; Barkaszó, Bátyú,
Bótrágy, Csongor, Szernye és Rafajnaújfalu községeket a Munkácsi járáshoz csatolták. Négy hónap múlva,
az 1923. június 7-én kelt, 113. számú kormányrendelettel szabályozták Kárpátalján a közigazgatási
hatóságok működését, illetve illetékességét. Az 1923. augusztus 18-án kihirdetett (augusztus 7-én kelt), 171.
számú minisztertanácsi határozat a kárpátaljai települések jogviszonyát szabályozta. (Ezzel a szlovákiai
községi választásokról szóló, 1919. január 31-én kelt 75. számú törvény hatályát Kárpátaljára is
kiterjesztették.) Ezt többek között azt jelentette, hogy Ungvár és Munkács polgármesterét a továbbiakban
nem a képviselőtestület választotta, hanem az öttagú elnökségbe választottak közül a belügyminiszter
nevezte ki. A két városban a 14 tagú tanácsból csak 9 tagot válaszhatott a képviselőtestület, az elnökség öt
tagját a tanácsba választottnak tekintették. Megszűntették városi jegyzői hatáskört, helyébe állami jegyzői
hivatalt létesítettek. E hivatal vezetője és két tagja a városi tanácsnak is tagjai voltak, amelyben fellebbezési
és vétójogot kaptak. A zsupánt – minden jogorvoslat kizárásával – felruházták a képviselőtestületek tetszés
szerinti feloszlatására. Az új rendelkezés következtében Kárpátalján csak Ungvár és Munkács maradhatott
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meg rendezett tanácsú városnak, Beregszászt nagyközséggé fokozták le.189 Ungvár első választott
képviselőtestülete csak 1923. október 22-én ült össze először, a város polgármestere Bacsinszky Edmund
lett.
Kárpátalján az első csehszlovák népszámlálást 1921. február 15-én tartották, ekkor 604 745 főt írtak
össze. A lakosság többsége ruszin, 372 884 fő (62,17 %, 1910-ben még 56,16 %). A magyarok száma (102
144 fő, 17,03 %) az impériumváltozás utáni területen (az 1919-ben kialakított Kárpátalja határain belül)
csökkent, az 1910. évi utolsó magyar népszámláláskor aránya 21,96 % volt. A zsidók – a csehszlovák
hatóságok be vezették be ezt a kategóriát, mint új nemzetiséget – száma 80 059 fő (13,35 %), a
csehszlovákoké 19 737 fő (3,29 %, 1910-ben még csak 1,29 %, akiknek zöme szlovák nemzetiségű volt), a
románoké 13 610 fő (2,27 %), németeké 10 460 fő (1,74 %). Az elmúlt évtized nemzetiségi összetételének
változását Jiři Král azzal magyarázta, hogy 1910-ben „a zsidókat a németekhez sorolták”. Kárpátalján 1921ben a magyar–ruszin nyelvhatár vonala a következő volt, keletről északnyugati irányba haladva húzódott:
Sósfalu–(innen a Tisza bal parti részén)–Csomafalva–Tiszasásvár(innen már a Tisza jobb partján)–
Szőllősegres–Magyarkomját–Felsőremete–Kissarkad–Makarja–Bárdháza–Pisztraháza–Beregfogaras–
Beregleányfalva–Kustánfalva–Őrhegyalja–Munkács–Oroszvég–Várpalánka–Gorond–Nagylucska–
Ungtölgyes–Oroszkomoróc–Mélyút–Ungdaróc–Ungvár. A magyarság aránya az egyes járásokban: a
perecsenyiben 1,85; a bereznaiban 1,39; az alsóvereckeiben 0,69; a volóciban 0,34; a rahóiban 8,31; a
szolyvaiban 3,36; a dolhaiban 0,44; a szerednyeiben 7,47 %. Az oroszvégiben 7,74; a munkácsiban
(Munkács nélkül) 11,92; az ilosvaiban 1,11; a husztiban 6,87; a técsőiben 11,16; a taracköziben 4,47; az
ungváriban (Ungvár nélkül) 38,17; a nagyszőllősiben 25,23; a mezőkaszonyiban 93,20; a beregszásziban
(Beregszász nélkül) 79,28 %. A hegyvidékről a sík területek felé haladva fokozatosan csökkent a ruszin
lakosság aránya, a magyaroké növekedett. 1921-ben Ungvár lakossága 20 601 fő, ebből a magyarok aránya
38,89 %; Munkács 20 865 fő (magyar 24,15 %); Beregszász 13 864 fő (magyar 62,15 %).190
A legszembetűnőbb a magyarok számának csökkenése, ugyanis a demarkációs vonallal 1919. nyarán
elhatárolt Kárpátalján egy évtizeddel korábban, 1910-ben kereken 185 ezer magyar élt, akiknek száma a
csehszlovák nemzetiségi statisztikákban 111 ezer főre csökkent. „A több mint 70 ezer főnyi veszteség fő
okait 18 600 magyarnak a hatalomváltozást követő elköltözésében, kiutasításában, a jelentős részben
magyar anyanyelvű zsidóságnak és cigányságnak külön etnikai kategóriába való sorolásában (tehát a
magyarokról való leválasztásában), a görög katolikus vallású magyarok döntő többségének ruszinokká való
átminősítésében, a főleg Ugocsában élő kettős nyelvű, kultúrájú magyar–ruszin népességnek ezúttal a
ruszinokhoz történt ’átpártolásában’ kereshetjük. Az említett okok következtében 1910. és 1921. között a
statisztikák szerint a városokban élő magyarok száma csaknem felére (Munkácson 38 %-ára, Nagyszőlősön
33 %-ára csökkent”.191 A nemzetiségek számáról közölt adatok kisebb-nagyobb mértékben eltérnek az
egyes forrásokban. A csehszlovák állami statisztikai hivatal 1933. évi kiadványa szerint – mely az 1930-as
népösszeírást tartalmazta – az 1921. évi népszámláláskor Kárpátalján 604 593 lakos élt, ebből külföldi 6
862, csehszlovák 19 775, ruszin 372 500, német 10 326, magyar 103 690, zsidó 79 715, román 10 810 fő, a
többi egyéb nemzetiségű.192 Az egyes forrásokban a népszámlálási adatok néhány száz, illetve több ezer
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fővel is eltérnek.
Itt kell elmondanunk, hogy Csehszlovákia és Románia évekig nem tudott megállapodni az államhatár
vonalában. Először 1919. augusztus 7-én, majd egy év múlva augusztus 10-én, végül az első csehszlovák
népszámlálás után, csaknem három hónap múlva, 1921. május 4-én jelölték ki a végleges határt, amikor egy
kiigazítást is végrehajtottak. Az 1920. nyarán meghúzott határvonal, keletről nyugatra haladva, a
hegygerincek, illetve csúcsaik mentén: Asztag-havas (Sztog / Sztoj), Mezőpataki-hegység (Mezipotok),
Bende-hegység, Pop Iván-csúcs, Havaska-tető (Mencsul), ezután a Tisza folyó vonalát követte a határ
Técsőig, majd az Avas-hegység gerince mentén a Batár folyásáig, innen a 123. magassági pontig, ez
képezve a magyar–csehszlovák–román hármas határt. A végleges kijelölés csehszlovák részre „kevés, de
viszonylag fájdalmas határmódosítást” hozott. Át kellett adni Romániának Királyháza mellett a Tarna-patak
szénben és ásványi kincsekben gazdag völgyét, Técső alatt, a Ferencvölgy-telepen működő üveghutát és
teljes egészében négy falut – Bocskó, Ugocsakomlós, Avaspatak, Nagytarna –, összesen 4367 lakossal.
Ezzel a történelmi Ugocsa vármegyéből végül Csehszlovákiához 894 km2, Romániához 319 km2 addigi
magyar terület csatoltak.
A csehszlovák–román területcserék eredményeképpen Kárpátalja területe 12 694 km2-ről 12 653 km2re, azaz 41 km2-rel, a lakossága 581 059 főre csökkent.194 Kevéssé ismert, hogy a Felső-Tisza-vidék
természetes központja, Máramarossziget – ahol 1910-ben 21 370 lakos élt, ebből 17 542 magyar (80,72%),
1257 német, 2001 román195 – a párizsi békekonferencia döntésével Csehszlovákiához került volna, hogy a
Csap–Kőrösmező vasútvonalat ne vágja át országhatár. 1920. júniusában a prágai kormány azonban a várost
Romániának ajándékozta, „mint a jó barátsági és szomszédsági kapcsolat bizonyítékát és kezességét”.196
A határkiigazítás után Kárpátalján 606 568 lakost tartottak számon, 8 223 fővel többet, mint az 1910.
évi utolsó magyar népszámláláskor. A csehszlovák állampolgárok száma ekkor 599 808, rajtuk kívül 6 760
fő külföldi élt Kárpátalján. Romániának azonban kárpótlást kellett adnia a Csehszlovákiát ért területi
veszteségért. Cserébe Kárpátaljához csatolták az addig román megszállás alatt álló, a Batár és Túr folyók
„teljesen jelentéktelen” nyugati és északnyugati közét – a járási székhely, Halmi község (1910-ben 3455
lakosának 97,56 %-a magyar) kivételével –, a színmagyar Fertősalmás, Nagypalád és Akli falvakat,
amelyeknek összlakossága ekkor 2544 fő volt. A hármas országhatárt a 123. magassági pontnál, a
Magyarországnál hagyott Nagyhódos falutól keletre állapították meg.197
Közben a román csapatok által 1919. április második felében megszállt a Kőrösmező – Rahó –
Nagybocskó – Técső – Huszt – Királyháza – Nagyszőllős – Beregszász vonaltól délre húzódó kárpátaljai
területen az előbbi településeket is beleértve, 1919. július derekán indult meg újra a postaforgalom. A román
uralom alatt a postahivatalokban továbbra is a magyar bélyegeket, a magyar hely-keletbélyegzőket
használták, és a magyar díjszabás maradt érvényben. Mivel 1919. május 8-a után Kárpátalja csehszlovák
megszállás alatt lévő nagyobb részén a postaforgalomban csehszlovák bélyegeket használtak, az 1919. július
és 1920. március, illetve augusztus a között magyar bélyegekkel bérmentesített levelek, nagy
valószínűséggel a román katonaság által elfoglalt területekről származnak. A megszállt részeken román
bélyegeket is forgalomba hoztak, eddig egyetlen ilyen levél vált ismertté: 1919. decemberében román
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bélyegekkel adták fel ajánlottan – a ragjegy magyar volt: Técső 513 –, és az Egyesült Államokba címezték.
Postaszolgálati szempontból a kárpátaljai részek nem tartoztak a vele határos, és akkor szintén román
megszállás alatt állt debreceni igazgatósághoz. A forgalom megindítása után román hadvezetés bevezette a
levelek cenzúrázását, amelyet Máramarosszigeten, központilag végezték el. Erre a román címert ábrázoló
külön bélyegzőt készítettek, a következő felirattal: „CENZURĂT OFICIUL – SIGHETUL MARMAŢIEI”
(’Cenzúra Hivatal – Máramarossziget’). 198 A román hadsereg csak 1920. augusztus 30-án vonult ki
Kőrösmezőről és az attól délre fekvő területről, s hagyta el végleg a békeszerződésben Csehszlovákiának
ítélt kárpátaljai részeket. Ekkor a prágai kormányzat illetékes hatóságai vették át a postaszolgálatot.
A csehszlovák–román területcsere után tíz hónappal, a magyar–román határmegállapító bizottság
működése keretében Magyarország két községet – Fertősalmás és Nagypalád – igyekezett visszaszerezni, az
ún. Millerand-kísérőlevélre hivatkozva. A bizottság magyar határ-biztosának 1922. március 27-én kelt
határkiigazítási javaslata már csak húsz község visszacsatolását kérte Magyarországhoz a Partiumban
meghúzott trianoni határ mentén, köztük Fertősalmást és Nagypaládot. Az indítványt azonban nem sikerült
elfogadtatni, a húsz faluból tizennyolc Romániában, a szóban forgó kettő Csehszlovákiában maradt.199
Ugyanekkor törekedett Magyarország Szatmárnémeti – lakossága 1910-ben 34 984, ebből 33 094 magyar
(94,84 %), 986 román (2,83 %), 629 német – visszacsatolására is, mert iparának, kereskedelmének és
közlekedésének „fejlettsége magához kapcsolja úgy Ugocsát (kiem. – B. J.), mint az Avast, a bányavárosok
vidékét, Mátészalkát, Csengert, Fehérgyarmatot és a Nyírséget is”.200
Korábban a magyar–csehszlovák határmegállapító bizottság magyar biztosának, Tánczos Gábor (18721953) altábornagynak a jelentése is a híres Millerand-levélre hivatkozott, amelynek lényege: 1920. január
16-án a magyar békedelegáció vezetőjének, gróf Apponyi Albertnek (1846-1933) francia nyelven elmondott
beszéde és a Teleki Pál irányításával elkészített jegyzékek Magyarország jövendő határairól, nem maradtak
hatás nélkül. Apponyi öt nap múlva – január 21-én – külön jegyzéket nyújtott be a Legfelsőbb Tanácsnak
„A ruthén kérdésről”. Az igen gondosan összeállított dokumentumban számos gazdasági, kereskedelmi,
közlekedési és más indokot sorakoztatott fel annak bizonyítására, hogy a ruténok által lakott területek, Ung,
Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegye, Magyarország integráns részei maradjanak. Hangsúlyozta:
„Minden érvnél döntőbb volna, és a Szövetséges és Társult Hatalmak szellemének leginkább megfelelne, ha
a ruthén autonóm nép maga dönthetne hovatartozásának kérdésében… Mindennek dacára a kérdéses négy
vármegyének mindeddig nem volt alkalma dönteni sorsa fölött”.201 A párizsi békekonferencia magasztosan
hirdetett célja, a népek önrendelkezési joga csak az Osztrák-Magyar Monarchia ún. elnyomott népeit, a
cseheket, a szlovákokat, a románokat és a délszláv népeket illette meg, a kisebbségi sorsba kerülő 3,5 millió
felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, délvidéki és nyugat-magyarországi magyarra, valamint a ruténekre nem
vonatkozott.
A békekonferencia Legfelsőbb Tanácsának 1920. február 25-i és március 3-i ülésén Francesco Nitti
olasz és Lloyd George brit miniszterelnök javasolta, hogy a magyar határok kérdését az anyagok alapján
„részrehajlás nélkül” gondolják újra. Az utóbbi politikus pontos statisztikai adatokat is citált, hogy a
békeszerződés 2 millió 750 ezer magyart, azaz „a teljes magyar népesség egyharmadát” tervezi idegen
uralom alá helyezni amit „nem lesz könnyű megvédeni”. Sőt megjövendölte, hogy nem lesz béke KözépEurópában, „ha utólag kiderül, hogy Magyarország igényei jogosak, és hogy egész magyar közösségeket
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úgy adtak Csehszlovákiának és Erdélynek (sic!, ti. Romániának) mint egy-egy marhacsordát, csak azért,
mert a konferencia elutasította a magyar ügy megvitatását”.202 Bár Alexandre-Étienne Millerand francia
miniszterelnök és külügyminiszter ellenezte azt, a Külügyminiszterek és Nagykövetek Tanácsa március 8-ai
ülésén mégis visszatért a magyar határok kérdésére. A vitában az olaszok a magyar ellenérvek tüzetes
megvizsgálását javasolták, a franciák azonban minden újratárgyalást feleslegesnek és idejétmúltnak
neveztek.
A mérleg nyelvét betöltő brit diplomaták – köztük George Curzon külügyminiszter – nem saját
miniszterelnökük, Lloyd George, hanem a franciák álláspontja mögé sorakoztak fel. Curzon
előterjesztésében végül jelképes kompromisszumot hoztak: a békeszerződés aláírása előtt elutasították a
magyar határok újratárgyalását, viszont lehetővé tették, hogy a határmegállapító bizottságok javaslatokat
tehessenek kisebb módosításokra, ha egyes határszakaszokat a helyszíni vizsgálatok során valóban
igazságtalannak találnának. Ekkor döntötték el azt is, hogy a későbbi módosítás lehetőségét nem a
békeszerződés szövegébe iktatják, hanem egy külön kísérőlevélben hozzák a magyarok tudomására. Ez lett
a Millerand-féle ún. lettre d’envoi, amelyet később valóban a trianoni diktátumhoz csatoltak. A kísérőlevél
tehát nem francia, hanem brit kezdeményezésre született, és azért a francia kormányfő írta alá, mert ő volt a
békekonferencia elnöke.203 Május 6-án szintén ő adta át a magyar békedelegációnak a trianoni
békeszerződés végleges szövegét. A csatolt levél leszögezte: Magyarország kívánságait nem vehették
figyelembe, viszont kilátásba helyezte, hogy a népszövetség megvitatja majd a kisebb határkiigazítási
kérelmeket. A levél – mint hamarosan kiderült – alaptalan reményeket keltett a hivatalos magyar körökben,
amit tovább táplált, hogy az Amerikai Egyesült Államok kormánya a magyar kérdéstől független okok miatt
nem írta alá a békeszerződéseket. Sőt 1921. augusztus 29-én Magyarországgal különbékét is kötött.
Kárpátalja eközben mintha terhessé vált volna a prágai kormányzat számára. Nem lehetett véletlen,
hogy amikor 1920. június-júliusában, amikor a szovjet-orosz hadsereg hadat viselt Lengyelországgal,
Masaryk államelnök azt közölte a Gillersonnal, a Szovjet Vöröskereszt képviselőjével: „Megítélésem szerint
Ruténia népe letét Csehszlovákiában, amit az első alkalommal átadunk a Szovjet Uniónak. Ezt úgy mondom
Önnek, mint a köztársaság elnöke. Felhatalmazom, hogy ezt jelentse kormányának Moszkvában”.204 A
fentiek után nem meglepő, hogy Edvard Beneš külügyminiszter nemcsak a szovjet-orosz vörös hadsereg
ellen küzdő lengyelek megsegítésére küldött magyar csapatoknak, hanem a francia katonai egységeknek az
átvonulását is megtagadta Csehszlovákia területén. Magatartásának okai a pánszláv szolidaritásból erednek.
A már említett Millerand-féle kísérőlevél a későbbiekben is az újságok témája maradt. A
Čechoslovenská Republika 1923. március 2-i száma az egy hónapja indult ungvári Русин (Ruszin) című,
rutén nyelvű napilapot idézte: „Az utóbbi időben Ruszinszkóban az irredenta magyar lapok nyomán olyan
hírek terjedtek el, mintha Millerand kijelentette volna, hogy az Erdős-Kárpátok nemzetgyűlése fog dönteni
ezen országrész hovatartozása felől. Erről az állítólagos nyilatkozatról szóló híreket magyar agitátorok
terjesztik, mert Ruszinszkó hovatartozandóságát már a békekonferencia eldöntötte”.205
Az előbbi reményeket táplálta, hogy csak 1927-re (!) tűzték ki véglegesen a magyar–csehszlovák határ
kárpátaljai szakaszát. Az 1920. június 4-i trianoni békediktátum után több mint egy évvel, a négy
magyarországi határmegállapító bizottság közül, a legkorábban a magyar–csehszlovák közös testület kezdte
meg működését, 1921. július 27-én Brünnben tartott ülésével. A magyar fél részéről Tánczos Gábor
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altábornagy már az alakuló tanácskozáson leszögezte a magyar kormány felfogását a Millerandkísérőlevelet illetően, kijelentve: „a magyar kormány a kérdéses határ egész hosszára kívánja alkalmazni a
kísérőlevélben Magyarország számára biztosított előnyöket, mert a trianoni határ egész hosszában néprajzi
és gazdasági igazságtalanságokat okoz”.206 Az altábornagy közölte: a kísérőlevélre való hivatkozását a
bizottság tagjai egyértelműen elutasították, mondván, a Nagykövetek Tanácsa által kiadott pótutasítások I.
és II. szakasza szerint alapvetően nem lehet változtatni a trianoni határon. A magyar delegáció a nemzetiségi
elv, valamint gazdasági és földrajzi szempontból kiigazított nyelvhatár alapján kért vissza magyarlakta
területeket. Az Északkeleti-Felvidéken Ungvár és Munkács városoktól északra javasolta új vonalat: ez
Szobránc vidékétől indult, majd Perecsenyt érintve, innen délkeleti irányba fordult. Szolyva alatt elhaladva,
onnan majdnem déli irányt követve Husztot érintette volna az államhatár. A térkép szerint, a magyarlakta
Visk Csehszlovákiába került volna.207 A bizottság elvetette a magyar indítványt. A Párizsban kijelölt, de
nem pontosított trianoni határ kitűzési munkáinál a magyar–csehszlovák határmegállapító bizottságnál
működő magyar delegációnak igen csekély eredményt sikerült csak elérnie.
Kárpátalján a Csaptól Magosliget községig terjedő államhatár módosítási indítványait két szempontból
indokolta a magyar delegáció. Az egyik gazdasági, mert a Magyarországnak hagyott községek legelőit
Csehszlovákiához rendelték, amely lehetetlenné tette az ottani fejlett állattenyésztést. A másik az
árvízvédelem, mert annak félig-meddig sikeres lehetőségét, csak a magyar delegáció által javasolt új
határvonal biztosította volna, ugyanis a trianoni diktátum a hatalmas árterületeket kettévágta. Az eredmény
itt sem volt számottevő, a bizottság csak jelentéktelen változtatásokat hajtott végre a demarkációs (azaz a
trianoni) vonalon. „Csak a legkirívóbb birtokátvágásokat igyekezett néhol megszüntetni, azon kívül
nyereségként csak Beregdaróc község kb. 900 holdas határának és kelet felé azon túl fekvő birtokainak (kb.
20 hold) visszaadását, valamint a badalói kompot és Badaló nyugati határában néhány magyar kisbirtokot
lehet elkönyvelni”.208
Az ún. „politikai határbejárás”-on előadott magyar kérelmekről, panaszokról, javaslatokról 1925. január
27-én, Budapesten tizenkét fejezetből álló összefoglaló jelentés készült,209 amelyből csak a kárpátaljai
vonatkozásokat ismertetjük, a felvidékit nem. A beadvány a települések határában húzódó, és a
békediktátummal kettévágott földutak-, illetve hidak, vasutak használatával, illetve fenntartásával, a
vízszabályozással, az árvízmentesítő társulatokkal foglalkozott. Az érdekelt magyar falvak a kárpátaljai
Tiszaújlak vasúti állomásának és a Csap felé vezető vasútvonal használatát kérelmezték átmenő forgalom
lebonyolítására. A magyarországi Tiszabecs, Mikola és Uszka falvak kérték, hogy csehszlovák területen
használhassák a határhídtól Tiszabökény felé vezető utat Uszkáig és viszont. Több magyarországi község a
Nagypaládon keresztül vezető állami út szabad használatát kérvényezte átmenő célra. A csehszlovák oldalon
fekvő, s zsákszerűen hármas határba került Ferősalmás (helyesen: Fertősalmás) és Nagypalád kérelmezte,
hogy rossz időben a magyarországi Magosligeten és Uszkán át közlekedhessen a kárpátaljai Tiszaújlak
felé.210 Ennek oka a gyakran járhatatlan út, másrészt az utóbbi településhez csak kerülővel juthattak el
Tiszapéterfalva és Tiszabökény községeken keresztül.
A jelentés 4. fejezete „új útlevél és vámbemondó állomások” felállításával foglalkozott. Ez az ún. kettős

206

MOL. K 28., 386. tét., 1939–K–16 376. szám, 74. p.

207

MOL. K 28., 386. tét., 1939–K–16 376. szám, 62. p.

208

MOL. K 28., 386. tét., 1939–K–16 376. szám, 86. p.

209

MOL. K 28., 3. tét. 1926–K–615. sz., 301-306. p. (2325/C/1924. sz. ir.)

210

MOL. K 28., 3. tét. 1926–K–615. sz., 302-303. p.

59

birtokosság intézményéhez kapcsolódott, amelyet a trianoni békeszerződés alapján kötött kétoldalú –
magyar–csehszlovák, magyar–román, magyar–szerb-horvát-szlovén és magyar–osztrák – egyezmények
tettek lehetővé. Ilyen szerződés csehszlovák–román viszonylatban is fennállt. Ennek alapján használhatta
például a két világháború között, Técső lakosságából 539 gazda a falu határából, a Tisza bal partján, azaz
már Romániában fekvő 1450 hold szántóját és rétjét, valamint a técsői közbirtokosság 2000 katasztrális hold
erdejét. Az ún. kishatárforgalomban művelhették szántóikat, kaszálóikat, gyümölcsöseiket, azok termését
bemondás alapján, vámmentesen hozhatták haza. Az erdejükből kitermelt fát az ún. kulcsjog, a román
erdőhivatal utalványa alapján hordhatták át az országhatáron.211 Hasonló egyezmény szabályozta a kettős
birtokosság intézményét magyar–csehszlovák vonatkozásban is. Például a magyarországi Záhony
szomszédságában fekvő Tiszabezdéd 45-50 lakosa még az első világháború előtt 400 magyar hold osztatlan
legelőbirtokot vásárolt Eszeny község határában, amely települést a trianoni békeszerződéssel
Csehszlovákiához csatoltak. A legelő azonban továbbra is a tiszabezdédieké maradt, tulajdonosai állataikat
évről-évre az eszenyi határban legeltették, és a pásztorok is magyarországiak voltak.212 A kettős birtokosság
intézménye egyébként csak a két világháború között létezett Magyarország és a környező kisantant államok
kapcsolatrendszerében, és a magántulajdonra, mint emberi alapjogra építkezett. Az 1945. utáni években, az
új „testvéri szocialista országok” létrejöttével a kettős birtokosság intézményét felszámolták, a magyar
állampolgároknak a szomszédos államokban lévő, illetve az ottaniak magyarországi birtokait kisajátították.
Az így elvesztett magántulajdonokat kétoldalú államközi egyezményekben írták jóvá.
A magyar hatóságok, illetve az érdekelt községek csónakjárás engedélyezését terjesztették elő a
csehszlovák félnél a Tisza kanyarulatában fekvő Zsurk és a Kárpátaljára került Tiszaásvány falvak között. A
trianoni békediktátum előtt természetesen zavartalan volt az átkelés a folyón, amely meghiúsult a közössé
vált államhatár szakaszokon. Addig gyakorlatilag minden falunak volt tiszai átkelője. Ezért indítványozott a
magyar határ-biztos Záhony térségében Zsurknál révjogot, Tiszaszentmártonnak révet, a kárpátaljai Szalóka
községgel szemben szintén átkelési lehetőséget a Tiszán való személyszállításra, de önálló révjoggal. A
folyó felső szakaszán a kárpátaljai Halábor és Mezővári községeknél, illetve a hazai Szatmárcsekénél rév
felállítását kérték. Szükségesek voltak Beregszász város engedélyei a védőgátak, épületek, vízlevezető
árkok. stb. létesítésére a vízszabályozó társulat területén. A Várka (helyesen: Vérke) – Déda – Miczcsatornát összekötő árok, valamint a barabási és a Déda – Micz-csatorna mélyítését is indítványozták.213 Az
előbbiek azért voltak különösen fontosak, mert a Csehszlovákiához csatolt, akkor mintegy 25 ezer kat. hold
területű Szernye-mocsárt levezető patakok, csatornák egy része a trianoni határon keresztül Csonka-Bereg
„vadvíz-országával” és a Csaronda-csatornával – mely több mint tíz km hosszan államhatárrá vált – került
összeköttetésbe. Így a medrek karbantartásának elhanyagolása mindkét oldalon gondokat okozott. A
Tiszában és mellékfolyóiban folytatott halászat évszázadok óta a vizek két partján élő emberek fontos
megélhetési forrása volt. Már a 19. század végétől halászati társulatokba (mai szóval szövetkezetekbe)
tömörültek, melyeknek területét szintén kettévágta a trianoni határ. Ezért a falvak lakóinak, illetve a
társulatok halászati jogát is igyekeztek rendezni, amely azonban a csehszlovák fél akadékoskodása miatt
csak sok nehézséggel sikerült.
A határ két oldalán élők gyakran panaszkodtak „a kisebb határszéli forgalomban”, azaz a
kishatárforgalomban támasztott időnkénti csehszlovák nehézségek miatt, pedig a két ország ezt külön
egyezményben szabályozta. A határkerületben élő magyar ajkú lakosság számára ún. „határszéli-, a kettős
birtokosoknak „birtokos úti igazolvány”-t állítottak ki a csehszlovák hatóságok. Ezeket úgymond
„megújításra” időnként bevonták, és előfordult, hogy pénzt kértek a kiadásáért. Ez utóbbi esetben általában
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két-három hónapig tartott a dokumentumok hatósági érvényesítése. Ennek következtében a kárpátaljai
magyaroknak addig nem volt módjuk anyaországi területre lépni, ott lévő földjeiket művelni, illetve ügyesbajos dolgaikat intézni.214
Az 1925. január 27-én kelt „politikai határbejárás” 12. fejezete a határmódosítási kérvényeket és
területcsere-javaslatokat sorolta fel. Ezekből azonban az előző években már véglegesen kitűzött trianoni
határ miatt, gyakorlatilag már keveset lehetett megvalósítani, mert a két ország között kötött államközi
egyezmény szerint azokra csak 1927-ig volt lehetőség. A magyar hatóságok nagyobb határváltoztatást
indítványoztak a két Szabolcs vármegyéből átcsatolt Szalóka és Eszeny községnél. Az előbbi falu kisebb
területcserét javasolt árvízvédelmi szempontból, amelyhez az illetékes magyarországi alispán hozzájárult.
Szintén nagyobb határmódosítást terjesztett elő a magyar fél a kárpátaljai Kisharangláb és Hetyen falu
esetében. Magyar oldalon fekvő határ menti községek Mezőkaszony és vidéke Magyarországhoz való
visszakapcsolását kérelmezték gazdasági, vallási és árvízvédelmi okokra hivatkozva. Mezőkaszony
elöljárósága viszont a közigazgatási területének az egyesítését kérte Csehszlovákiában. Hét csonka-beregi
határ menti község Beregszász visszacsatolását indítványozta Magyarországhoz, amely kérést az egész járás
is előterjesztette. A kárpátaljai Beregdéda a régi demarkációs vonalat szerette volna határnak. A magyar
földművelésügyi miniszter megbízottja a Kárpátaljára került Badaló falunál a határ eltolását kérvényezte a
Tisza-töltés lábától öt méterre (!) Csehszlovákia felé, árvízvédelmi okokból. A kárpátaljai Halábor és
Mezővári a Holt-Tisza ágát kérte határként megállapítani, amely a települések kataszteri határa volt.215 Az
esetekből jól érzékelhető: az új határ két oldalán élők nehéz, gyakran lehetetlen körülmények közé kerültek
azzal, hogy a trianoni határ kíméletlenül megszakította a települések hosszú évszázadok alatt kialakult
természetes kapcsolatait. Ez az egyházkormányzatot is érzékenyen érintette. Például a Máramaros-Ugocsai
Református Egyházmegye 1921. június 30-án Nagyszőllősön tartott lelkészi gyűlésén elhangzott, hogy
„földarabolás miatt” a 32 eklézsiából 25 maradt az egyházmegyében.
A magyar–csehszlovák államközi megegyezés alapján 1921. és 1927. között tizenhat Kárpátaljára
került, és kilenc Magyarországnak hagyott határ menti települést érintő terület-átcsatolást hajtottak végre.
Szabolcs vármegye Tiszai járásából 1923-ban a kárpátaljai Eszeny községhez csatolták a magyarországi
Zsurk és Tiszaszentmárton falvak közigazgatási területének egy részét. Ugyanebben az évben a
Csehszlovákiába rendelt Szalóka helység egy részét visszaadták Magyarországnak, miközben az itt maradt
Nagylónya területének egy részét Szalókához csatolták. Bereg vármegye Mezőkaszonyi járásából öt
települést érintett a rendezés. Az 1921. évi csehszlovák népszámlálást követően Csonkapapi egy részét – 44
magyar lakossal – Magyarországhoz rendelték, 1927-ben viszont a magyar oldali Barabás község egy része
Kárpátaljára, Csonkapapi faluhoz került. Ugyancsak az előbbi népszámlálás után Mezőkaszony egy része 89
lakossal – ebből 77 magyar, 6 zsidó, 1-1 orosz, illetve szlovák, 4 egyéb – visszatérhetett Magyarországhoz.
Az államhatár kitűzése után, 1923-ban a kárpátaljai Hetyen község egy részét Magyarországhoz adták,
ugyanebben az évben az itteni Nagylónya (a forrás helytelenül Nagybánya települést említ!) egy része a
kárpátaljai Kisharangláb faluhoz került. A csehszlovák oldali Bátyú község határában, Svoboda (Свобода,
ma Nagybakos) néven 1927-ben cseh, ún. kolonista községet létesítettek, amelyhez Nagylónya és Kislónya
magyarországi falvak területének egy részét is oda csatolták. A szintén Bereg vármegyében lévő Tiszaháti
járás alábbi hét települését érintette az államhatár 1923. évi kitűzése: a kárpátaljai Asztély, Badaló és Vári
(Mezővári) községek, valamint Beregszász város területének egy része visszakerült Magyarországhoz. A
kárpátaljai Csetfalva helységhez a magyar oldali Milota, illetve a csehszlovák megszállás alá került Macsola
községhez a magyarországi Beregsurány egy részét kapcsolták. A kárpátaljai Halábor egy része
Magyarországhoz, a magyar részen fekvő Szatmárcseke egy része viszont Haláborhoz került.
Ugocsa vármegyében a Tiszántúli járás tizenegy helységét érintette az államhatár rendezése. 1923-ban a
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kárpátaljai Batár, 1925-ben Akli és Szőllősgyula falvak területének egy részét Romániához rendelték.
Egyébként csak az utóbbi évben tűzték ki véglegesen Kárpátalján a csehszlovák–román határt, amely volt
Ugocsa és Máramaros vármegyei településeket érintett. Ezeknek egy részét döntően, illetve részben
magyarok lakták. Az 1923. évi határ-rendelkezés különösen súlyosan érintette a magyarországi Magosliget
(a forrásban helytelenül Marosliget!) községet, mert területének egy-egy részét a kárpátaljai Tiszabökény,
illetve Tiszafarkasfalva helységekhez csatolták. Ugocsa vármegyében, 1925-ben fejeződött be a határ
kijelölése, amikor a békediktátumban Romániához csatolt települések földterületéből is adtak át egy-egy
részt a Csehszlovákiának ítélt községeknek, illetve fordítva. A kárpátaljai Fertősalmás falunak az erdélyi
Kökényesd (Porumbeşti) községből; Gödényháza helységnek Bocskó (Bocicău) és Nagytarna (Tarna-Mare);
Hömlőc falunak Batarcs (Bãtarci) és Ugocsakomlós (Comlãuşa); Kistarna helységnek Nagytarna;
Neveletlenfalu településnek Kökényesd; Tiszaszászfalu helységnek Ugocsakomlós és Avaspatak (ValeaSeacă) községekből juttattak területet. Ugyanakkor Hömlőc, Kistarna és Nevetlenfalu egy része Erdélybe
került. A hármas határon fekvő Fertősalmás falu egy részét Magyarországhoz, illetve Romániához csatolták.
A Máramaros vármegyében kijelölt csehszlovák–román határon 1925-ben hajtották végre a rendezést,
illetve a területcseréket, amely összesen húsz települést érintett. A Técsői járásban, a hajdani magyar
koronaváros Técső; a Taraczvizi járásban Bedőháza és Taracköz; a Tiszavölgyi járásban Lonka,
Nagybocskó és Terebesfejérpatak, a Szigeti járásban Faluszlatina és Tiszafejéregyház egy részét
Romániához csatolták. Eközben Csehszlovákiához, a kárpátaljai Alsóapsa községhez rendelték az erdélyi
Hosszúmező (Cămpulung la Tisa) és Szarvaszó (Sarasău, a forrásban helytelenül Sarasan!); Bedőházához
Pálosremete (Remeţi, és nem helytelenül Kemeti!); Faluszlatina községhez Kabolapatak (Iapa, és nem
Japa!), Szarvaszó (és nem Sírasan!) és Máramarossziget (Sighet, helyesen: Sighetu Marmaţiei); Lonkához
Felsőróna (Rona de Sus); Nagybocskóhoz Tiszakarácsonyfalva (Crãciuneşti, és nem Gracinnesti!) és Lonka
(Lunca la Tisa, és nem Luca!); Szentmihálykörtvélyeshez Hosszúmező; Terebesfejérpatakhoz Felsőróna;
végül Tiszafejéregyházhoz Máramarossziget, Tiszakarácsonyfalva és Tiszaveresmart (Virismort)
közigazgatási területének egy részét.216
Feltehetően az államhatár-kijelölési munkálatok döntő részének a befejezése is közrejátszott abban,
hogy a csehszlovák kormányzat Kárpátalja hadügyi viszonyait is rendezte. A nemzetvédelmi miniszter
parancsával, 1925. szeptember elsejétől egyesítette Szlovenszkó és Ruszinszkó katonai vezetését. Méghozzá
oly módon, hogy megszűntette Podkarpatszka Rusz 1919-től működő, önálló országos parancsnokságát. A
Pozsonytól Kőrösmezőig húzódó területen két kerületi parancsnokságot állítottak fel, a nyugati részre
Pozsonyban, a keletire Kassán. Kárpátalja az utóbbihoz tartozott. Ruszinszkóban a 12. hadosztály
állomásozott, parancsnokának Lev Prchala tábornokot nevezték ki. Ezt követően, szeptember 10-én elhagyta
Ungvárt Pascal Castella francia tábornok, aki addig Podkarpatská Rus katonai parancsnoka volt.
Még öt esztendő sem telt el a legutóbbi, 1921. október 15-én életbe lépett közigazgatási átszervezés óta
– ekkor, mint említettük: a korábbi négy helyett három megyét hoztak létre –, az 1926. június 4-én kiadott
84. számú kormányrendelettel megtörtént Kárpátalja immár harmadik területi átalakítása. Az új rendelet
kimondta a három korábbi župa – az Ungi, a Beregi és a Máramarosi – egyetlen nagymegyébe való
összevonását. Az intézkedés ellen Kárpátalja valamennyi parlamenti képviselője élesen tiltakozott – joggal –
, mert az intézkedésben az autonómia megadásának újabb elhalasztását látták. A kormányrendelet 1926.
július elsején hatályba lépett, a másnap kelt 106. számú jogszabály a helyi igazgatási szervek működéséről
intézkedett. A „velka župa” (’nagyzsupa’) székhelyének Munkácsot jelölték ki, ahol a kinevezett cseh
nagyzsupán július 8-án foglalta el hivatalát. „Nyilvánvaló volt, hogy a cseh kormány a rutén autonómiát már
egyáltalán nem kívánja megvalósítani, megszegve a békeszerződésben vállalt és az alkotmányba
cikkelyezett kötelezettségét”.217 Ungváron 1927. február 8-án, a lakosság népgyűlésen tiltakozott Kárpátalja
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„fővárosa” rangjának a megvonása miatt. Az itt hozott határozat nyomán a városban másnap nem nyitottak
ki az üzlet, az üzemekben, műhelyekben állt a munka, leállt a gépkocsi- és az autóbusz forgalom.
Az új közigazgatási szervezet mindössze egy évig maradt érvényben, mert a következő esztendő
derekán – 1919. óta nyolc év alatt – immár a negyedik alkalommal, újra átalakították Kárpátalja irányítását.
A Csehszlovákia politikai igazgatásának szervezéséről szóló, 1927. július 14-én kelt 125. számú
közigazgatási reformtörvény II. részének 1. §-a kimondta: az ország négy közigazgatási területre
(tartomány) oszlik, amelyek „Csehország, Morvaország-Szilézia, Szlovenszkó és Podkarpatská Rus. Ez a
törvény sem tartalmaz azonban az utóbb említett két tartomány közötti határra nézve rendelkezéseket”.218 A
magyar korszakból örökölt vármegyei és járási közigazgatási egységek területét módosították, a körzetek
számát egyharmaddal csökkentették, és tizenkét járást (’okres’) hoztak létre, a vármegyei önkormányzatokat
megszüntették. Az ekkori közigazgatási átszervezés során településeket választottak szét, illetve vontak
össze, valamint a nagybirtokok felosztásához kapcsolódva új, ún. cseh kolonista falvakat létesítettek.
Természetesen a magyar lakta települések határain belül, illetve annak egy részén, hogy fellazítsák a magyar
etnikai területet.
A közigazgatási reformtörvény 1928. július elsején lépett hatályba. Az ekkor létrehozott Podkarpatszka
Rusz tartomány székhelyévé Ungvárt tették – az addigi nagyzsupa székhelye Munkács volt –, és kétszintű
igazgatást vezettek be. Ezt követően a tartományi (országos) hivatal, illetve járási hivatalok gondoskodtak
az ügyek intézéséről. Az iménti, „1927. július 14-én 125. szám alatt kelt és a politikai igazgatás
szervezetéről szóló és a saint-germaini szerződéssel, valamint az alkotmánnyal ugyancsak ellenkező
törvény, az úgynevezett közigazgatási reform 5. §-a azután a polgári igazgatás és a zsupai hivatal hatáskörét
az új országos (tartományi) hivatalra ruházta át”.219
1928. augusztus elsején, az új kárpátaljai Országos Hivatal elnökévé Antonín Rožypal addigi
alkormányzót nevezték ki. Az előbbi jogszabály egyébként a kormányzói tisztséget meg sem említette,
amelyet ekkor – 1933-ban bekövetkezett haláláig – Beszkid Antal viselt. Rožypal 1937. január elsejei
nyugdíjazásáig látta el az Országos Hivatal elnöki tisztségét, amelyet ez után már nem töltöttek be. A cseh
hatóságok ezt folytonosan az autonómia „közelgő bevezetésé”-vel indokolták. Rožypal nyugdíjazása után,
az 1938. októberi fordulatig az Országos Hivatal elnöki teendőit a szintén cseh Jaroslav Meznik végezte.
Kárpátalja tulajdonképpen abban különbözött Csehszlovákia másik három tartományától (országrészétől) –
Csehország, Morvaország-Szilézia, Szlovenszkó –, hogy az ugyancsak 1927. július 15-én kiadott 103.
számú kormányrendelet szerint továbbra is volt kormányzója az akkor felállított ruszinszkói Országos
Hivatal mellett, amelyet viszont elnök vezetett.
Az új közigazgatási átszervezés a megígért autonómia lényegét tette semmissé. A tartománnyá, vagyis
„országrésszé emelt” Kárpátalja népe a saját képviselőtestületébe ezt követően csak részben választhatta a
tagokat, mert a meghatározott létszám egyharmadát a csehszlovák belügyminiszter nevezte ki. Elnökét pedig
a prágai kormány, így a ruszinszkói képviselőtestület által nem volt felelősségre vonható. A tartomány e
legmagasabb fokú testülete Kárpátalja politikai ügyeiben sem tehetett indítványokat, tehát ilyenek felett
határozatokat sem hozhatott, és Ruszinszkóval kapcsolatos törvényeket sem alkothatott. „Ruszinszkó
közjogi autonómiával felruházott területe, most egyszerű közigazgatási egységgé fokoztatott le. / A Saint
Germain-i szerződés értelmében Ruszinszkót a nyelvi, egyházi, iskolai és közigazgatási ügyekben a
legszélesebb körű önkormányzat illeti meg és így a cseho-szlovák köztársaság parlamentjének egyáltalán
nem volt joga új közigazgatási törvényében Ruszinszkóra is kötelező rendelkezéseket kiadni, mert
Ruszinszkó Sojmjának, e szerződés által hatáskörébe utalt ügyekben, a törvényhozás jogaival kell bírnia és
az autonóm Egységnek kormányzója is, dacára a cseho-szlovák alkotmánytörvény (ti. az „Alkotmánylevél”)
3. §. 6. pontjában jogtalanul felvett ’is’ [„take”] szócskának, egyedül a Sojmnak tartozik felelősséggel. /
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Cinizmusában a cseho-szlovák kormány tehát már odáig ment, hogy magát a Saint Germain-i szerződést
sem tekinti létezőnek és ezzel önmaga adta föl azt a jogalapot, amelyre ráhelyezkedve annakidején
Ruszinszkót megszerezte”.220
A közigazgatási reformtörvény fő célja a prágai kormányzat mindenkori akaratának a lehető
legteljesebb végrehajtása volt Kárpátalján méghozzá oly módon, hogy a központosított igazgatás kifelé
önkormányzati jellegűnek tűnjön. A 229/1928. számú kormányrendelet kimondta, hogy a kárpátaljai
országos képviselőtestületben (tulajdonképpen tartománygyűlésben) nem lehet magyar nyelven felszólalni, a
jegyzőkönyvet a hivatalos, azaz „csehszlovák” nyelven – Podkarpatská Rus területén a valóságban cseh
nyelven! – kell vezetni. A tartományi képviselőtestület 1929. január 10-én, Ungváron tartotta meg alakuló
ülését.
A közigazgatás 1927. évi újabb átalakításakor fejeződött be a kárpátaljai helységnevek felülvizsgálata,
amely egy hétéves folyamat lezárására volt. A csehszlovák törvényhozás már 1920. februárjában elrendelte
a községek és a települések, illetve egyes részeik impériumváltozásig tartó hivatalos magyar nevének a
revízióját, majd használatukat a közéletben betiltotta. Az igazgatási és tudományos szakértőkből alakított
helységnév-revíziós bizottságok történeti, nyelvi és igazgatási szempontokat mérlegelve készítették el
javaslataikat. A kárpátaljai ilyen testület 1923-ban, Ungváron kezdte meg működését. A prágai kormány a
Csehszlovák Tudományos Akadémia közreműködésével készítette el javaslatát, amely a kormány 1924. évi
rendelete szerint Kárpátalja településeinek hivatalos nevét cseh nyelven határozták meg, és a cseh nyelv
helyesírási szabályait követte. Kivétel volt a demarkációs vonaltól nyugatra, az Ung folyó jobb partján
húzódó 32 község, amelyeknek nevét és helyesírási formáját szlovák nyelven állapították meg, pedig ezeket
Kárpátaljáról, Ungvárról igazgatták. Az Ungvár–Csap vasútvonaltól keletre elterülő három falu – Kisrát
(Malé Rátovce), Nagyrát (Veľké Rátovce) és Tiszaásvány (Ašvaň) – pedig cseh elnevezést kapott annak
ellenére, hogy e helységek hivatalosan Szlovákiához tartoztak, és azokat Pozsonyból irányították. Az imént
említett 1924. évi kormányrendelet alapján, újabb intézkedéssel a kárpátaljai helységnév-revíziós bizottság
megállapította a helységek hivatalos, kisorosz (ruszin) nevét is. Kárpátalja településeinek hivatalos cseh,
illetve ruszin névformáját 1927-ben hagyta jóvá a csehszlovák kormány.221
A prágai statisztikai hivatalnak a következő évben, 1928-ban megjelent kiadványa – Statistický lexikon
obcí v Podkarpatské Rusi – külön rovatcím alatt közölte az alábbiakat: „Azok a községek, amelyek a
demarkációs vonaltól keletre feküsznek /mely vonal Podkarpatské Rus szervezetének és közigazgatásának
Általános Statútumai II. része értelmében Szlovákia és Kárpátalja között ideiglenes határként szolgál/, és
mégis a pozsonyi országos hivatal igazgatása alatt állnak”. A három település neve: Ašvaň (Tiszaásvány),
Veľké Rátovce (Nagyrát), Malé Rátovce (Kisrát.), majd a területük hektárban, a házak, a családok, a
népesség száma, valamint lakosságuk nemzetiségi, vallási összetétele.222 A statisztikai kimutatás egy másik,
hasonló tartalmú rovatcímmel ismertette annak a 32 községnek a nevét, amelyek a demarkációs vonaltól
nyugatra feküdtek, amelyek azonban az Ungváron működő kárpátaljai Országos Hivatal közigazgatási
hatósága alá tartoztak. A települések neve cseh nyelven, a lexikon szerint ábécében, melyek közül néhány
magyarlakta falunak csak a magyar nevét közölték. Berezný Malý (Kisberezna), Berezný Veľký
(Nagyberezna), Botfalva, Bystrý (Határszög), Domašín (Domafalva), Dubriniče (Bercsényifalva), Homok,
Huta (Unghuta), Jovra (Őrdarma), Kamenica nad Uhom (Ókemence), Ketergeň (Ketergény), Kňahynín
(Csillagfalva), Koncovo (Koncháza), Kostrina (Csontos), Lekart (Lakárd vagy Lekárd), Lubňa (Kiesvölgy),
Minaj, Mirča (Mércse), Nevické (Nevicke), Novoselica (Újkemence), Onokovce (Felsődomonya), Perečin
(Perecseny), Soľ (Sóslak), Stričava (Eszterág), Stužica Nová (Patakújfalu), Stužica Stará (Patakófalu),
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Šišlovce (Sislóc), Tarnovce (Ungtarnóc), Užok (Uzsok), Volosianka (Hajasd), Záhorb (Határhegy) Zavosina
(Szénástelek).223
A kárpátaljai magyar és ruszin nyelvű sajtó, valamint a politikai közélet, a „csehek alatti”- két
évtizedben állandóan felszínen tartotta a ruszinszkói autonómia ügyét. Természetesen a csehszlovák
kormányzat is, amely időről időre nyilatkozatokat tett annak közeli bevezetéséről, ami tulajdonképpen
mindig annak az elodázását jelentette. Így például 1921. december 31-én az Ungvárra érkezett Eduard Beneš
– aki 1918. és 1935. között Csehszlovákia külügyminisztere, közben 1921-1922-ben miniszterelnöke volt –
a következőket jelentette ki: „Én autonomista vagyok. Felfogásom s az önök felfogása között csupán
tempóbeli különbség van. Mert én fokozatosan kívánom az autonómiát kiépíteni... Magyarországhoz való
viszonyunk lehet barátságos. De ehhez először a kormányzati iránynak Magyarországon való gyökeres
megváltoztatása szükséges”. Fejtegette az előbbieket Beneš válaszul az után, hogy a kárpátaljai magyar
pártok átnyújtották emlékiratukat. Ebben a magyar szervezetek követelték az autonómia bevezetését, a
Ruszinszkói Magyar Jogpárt betiltásának a visszavonását, a magyar nemzeti színek és a magyar himnusz
engedélyezését, a népszámlálás megismétlését, igazságos iskolapolitikát. A fontos állásoknak olyan
személyekkel való betöltését, akiknek 1919. január elsején már illetőségük volt a területen. Kárpátalja
határainak új kijelölését a néprajzi szempontok és a gazdasági érdekek figyelembe vételével. A
földbirtokreform azonnali leállítását, a csehszlovák katonaság által okozott károk megtérítését, a
hadikölcsön-kötvények beváltását, a határátlépés megkönnyítését Magyarország és Románia irányába, végül
állami beruházások megindítását a munkanélküliség megszűntetésére.224 Az emlékirat követeléseiből jól
érzékelhető, hogy az ellenzéki magyar pártok a saint-germaini békeszerződésben a Kárpátalja részére
megígért autonómiáért küzdöttek – amint ezt a Ruszinszkói Magyar Pártok Szövetsége, egy későbbi, 1923.
május 6-án kiadott, négy pontból álló „véghatározat”-ban is megerősítette.225
Közben, 1922. január elsején Tomáš G. Masaryk államelnök „Nemzeti feladatok” címmel a
csehszlovák nemzetgyűléshez intézett újévi üzenetében így fogalmazott: „Kárpátalja a leginkább
elhanyagolt terület. A háborúelőtti magyar abszolutizmus és magyarosítás kihatásait éppen Kárpátalján
érezzük leginkább. Ott sokkal inkább, mint Szlovenszkón. A kárpátaljai polgárságot rá kell nevelni a
közigazgatásra, és ki kell művelni. E tekintetben igazgatásunk már derekas munkát végzett. Zsatkovics
kormányzó minduntalan megerősítette előttem, hogy a kárpátaljai közigazgatás tisztességes, sokkal
tisztességesebb, mint amilyen a régi rezsim alatt volt. De Kárpátalján nagy előszeretettel művelik az
úgynevezett magas politikát. Kivált az intelligencia jelentős része, amely elidegenült a néptől, űz meddő
pártpolitikát a politikátlan nép rovására. Kárpátalján, mint Szlovenszkóban is, végre kell hajtani a
földbirtokreformot, de ugyanakkor a népet meg kell nevelni a földmívelésre, eddigelé a túlságosan külterjes
gazdálkodást szokta meg, kivált a legelőgazdálkodást. Magától értetődik, hogy eredményes közigazgatási
reformok a lakosság műveltségét követelik meg, az iskola és a közművelődési tevékenység ezért olya
halaszthatatlan követelés. E tekintetben szintén sokat végeztünk; de három év alatt nem lehet behozni, amit
egész korok hanyagoltak el. Nézetem szerint a cseh-német kérdés a legfontosabb, sőt tulajdonképpen csak
ez az egy kérdésünk van. Szlovenszkó és Kárpátalja kérdése sokkal könnyebb. Nemzeti kisebbségeink
kérdésénél meg kell különböztetni kisebbségeinket kvantitás és kvalitás alapján. Sablónos (sic!) megoldás
nem lehetséges”.226
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A Beregszászon megjelenő Beregi Hírlap – a fejlécén még: „Az Országos Magyar Kisgazda-,
Földmíves- és Kisiparos Párt ruszinszkói ker.(ületi) központjának hivatalos közlönye” – Árky Ákos, „az
őslakosság autonom pártjának elnöke” nyomán felvetette, hogy „Miért nem hívják össze a sojmot?”
(helyesen: szojm). A politikus a Ruszinszkói Magyar Hírlap egyik legutóbbi számában, vezércikkben
foglalkozott a kérdéssel, mondván, „jelen pillanatban az a legsürgősebb kívánsága Podkarpatská Rus
őslakosságának, hogy azonnal írják ki a sojmválasztásokat”. A Beregi Hírlap, Árkyra hivatkozva azt írta: a
késlekedés oka, hogy a prágai kormány attól fél, hogy a kárpátaljai parlamentbe a választások alkalmával a
magyarok kerülnének többségbe, mert sokkal gyakorlottabb és tapasztaltabb politikusok, mint a rutének.
Ehhez hozzáfűzte: „Amint van kormányozható statisztika, éppúgy van kormányozható választási rendszer.
Értenek az utódállamok ahhoz, hogy miképpen kell választatni. Csakhogy a sojmmal egészen más a baj! A
sojmba nemcsak magyar, hanem ruszin többség is juthat, s avval a prágai kormány éppúgy meg volna
akadva, mintha magyar lenne a többség”.227
A csehszlovák kormányzat előbbi magatartásának okaira engedett következtetni az ungvári Ruszin című
lap. Munkatársa 1923. februárjában, Antonín Švehla miniszterelnökkel készített interjút, amelyben a
politikus a ruténföldi választásokkal kapcsolatban kijelentette: „…tekintettel kell lenni az ottani lakosság
primitív viszonyaival(ra), valamint arra, hogy az ottani lakosság nem tud különbséget tenni a volt magyar és
a jelenlegi csehszlovák rezsim között. Amint csak megengedik a viszonyok, azonnal megejtik a
választásokat. Az előkészületek már folyamatban vannak. A kormányzó kinevezését a pártviszonyok
komplikálják… A kormány a kormányzót a rutén nép soraiból akarja kinevezni”.228 Kárpátalján a
miniszterelnöki nyilatkozat után fél év múlva, 1923. szeptember 13-án tartottak először községi
képviselőtestületi választásokat, a pártok csak ekkor mérethették meg magukat a politikai életben.229
A Kárpátalja autonómiájáért küzdő ruszin pártnak, Autonóm Földműves Szövetségnek a kisebbségi
magyarság körében is igen népszerű vezetője Kurtyák János, 1928. augusztus 21-én petíciót nyújtott be a
Népszövetséghez. A beadványban részletesen feltárta, hogy Csehszlovákia miként szabotálta el a saintgermaini kisebbségvédelmi szerződésben és Podkarpatszka Rusz alkotmánylevelében lefektetett rutén
önrendelkezési, valamint gazdasági és kulturális jogokat. Kurtyák felsorolta a legfontosabb sérelmeket. A
rutén nemzetgyűlést, a szojmot nem hívták össze. Kárpátalja hivatalos nyelve a cseh, a ruszin csak tárgyalási
eszköz. A tisztviselők 90 %-a cseh, akik nem tudnak ruszinul, mégis ők vannak a vezető állásokban. A
vidéket 40 ezer főnyi cseh hivatalnok-, csendőr-, rendőr-és pénzügyőr sereg árasztotta el. 1928-ban, a cseh
országrész elemi iskoláiban egy tanító 17-25, Kárpátalján 80 (sok helyen 100) tanulót oktatott,
Csehországban ekkor 46 ezer, Ruszinszkóban 86 ezer lakosra jutott egy középiskola. Az 1920-as évek végén
a kereken 700 ezer lakosú Kárpátalján egyetlen felsőfokú tanintézményként, egy tanítóképző működött. A
diplomás rutén fiatalok nem kaptak állást. A földreformból az őslakosságot kisemmizték, a kiosztott 260
ezer katasztrális holdból a helyiek mindössze 19 ezer holdat kaptak. Kurtyák beadványát a csehszlovák
kormány közbenjárására, a Népszövetség nem tárgyalta.230 Kurtyák beadványához egy évtizeddel későbbi
adalék: Kárpátalján 1938-ban a 12 járási főnök közül 10 cseh és egy-egy ruszin, illetve magyar nemzetiségű
volt.231
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A csehszlovák köztársasági elnök, Tomáš G. Masaryk időnként mintha hajlott volna etnikai alapú
határkiigazításra – például a színmagyar Csallóköz esetében –, de sohasem ment túl az ígérgetések és a
„polgári demokratikus csehszlovák republika” emlegetésén. Az elnök a következő években is gyakran élt a
területátadás hangzatos retorikájával, mint azt a felvidéki keresztény-szocialista párt „tót” (szlovák) nyelvű,
Voľa Ludu (’Népakarat’) című lap 1929. december 28-i számában közölt interjú is szemléltette. Masaryk
kijelentette. „…én még ma is hajlandó vagyok a határok revíziójáról tárgyalni. Nekünk a Duna egy
szakaszára feltétlenül szükségünk van, amiből következik, hogy Pozsony és az ottani magyarlakta vidék
nekünk feltétlenül fontos. Ezzel szemben tárgyalni lehet a többi, valamennyi vidék revíziójáról, ahol több
mint 50 % magyar lakik, és szó lehet más nemzetiségek által lakott vidékek revíziójáról is. (ti. a
Ruthénföldről – B. J.) Igaz, hogy így maradnának nekünk kölcsönösen nemzetiségi szigetek, de ennek
következménye volna, hogy a kisebbségeinkkel jól bánnánk. Mi esetleg készséggel állítanánk (fel) Prágában
egy magyar minisztériumot”.232 Masaryk államelnök és a „csehek alatt”-i korszak megítélése napjainkban
ellentmondásos Kárpátalján: egyesek szerint a vidék fejlődött, sok új létesítmény készült. Mások úgy vélik,
hogy a ruszin nép szempontjából kedvezőtlen folyamatok zajlottak, a megígért autonómiát nem valósították
meg.233
Az Autonóm Földműves Szövetség (párt) kongresszusa 1932. szeptember 18-án, Kurtyák János
indítványára 36 pontos határozatban követelte a rutén nép önrendelkezési jogait. Küzdelmét – melynek
lényege annak felismerése, hogy a rutén nép helyzetének a javulását csak az autonómia kivívása hozhatja
meg – nem tudta véghezvinni. A hatalmas termetű és testi erejű Kurtyák 1933. januárjában, a nagyszőlősi
kórházban mérgezési tünetek között, 45 éves korában meghalt.234 Utóda Bródy András, a párt politikai
főtitkára, aki később, az 1935. évi választások alkalmával a szövetség listavezetőjeként jutott be a
csehszlovák nemzetgyűlésbe. A képviselői helyét egyébként már két évvel korábban, Kurtyák halála után –
annak mandátumát megkapva – elfoglalta. Bródy, már az első beszédében – Beneš külügyminiszter
beszámolójára válaszolva – nagy visszhangot keltve kijelentette: Kárpátalja nem önként csatlakozott
Csehszlovákiához, hanem azt a cseh hadsereg fegyveresen foglalta el. Kurtyák politikai örököseként, tovább
küzdött Podkarpatszka Rusz autonómiájának kivívásáért. E célok érdekében szorosan együttműködött a
kárpátaljai ellenzéki magyar pártszövetséggel, és a Szlovákiának szintén autonómiát követelő, a cseh
központosító törekvésekkel élesen szembehelyezkedő, Andrej Hlinka vezette Szlovák Néppárttal.235
(Emlékszünk rá, hogy 1929-ben Tomáš Masaryk köztársasági elnök milyen keményen kioktatta Hlinkát, aki
a Szlovákiának még 1918. októberében megígért autonómiát követelte.)
Az 1930-as évek elején már egyre nyomasztóbb volt Kárpátalján a cseh közigazgatás túlsúlya, a magyar
és a ruszin őslakosság szinte teljes kirekesztése a tartomány életének irányításából. Bródy Andrásnak, az
Autonóm Földműves Szövetség nemzetgyűlési képviselőjének a prágai parlamentben 1933. decemberében
elhangzott beszédéből idézzük a következő adatokat: az ungvári Kárpátaljai Országos Hivatal elnöke és
alelnöke cseh nemzetiségű, a hivatal osztályfőnökei közül 7 cseh, 2 menekült (emigráns) orosz, 1 menekült
ukrán és 2 rutén. A kárpátaljai területen jegyzők közül 163 cseh, 11 ukrán, 3 orosz, 42 rutén és 29 magyar.
Az egyéb közigazgatási tisztviselők között 497 cseh, 20 ukrán, 12 orosz, 85 rutén és 44 magyar. A pénzügyi
igazgatás 1375 tisztviselőjéből csak 164 őslakos. A 19 vámhivatal főnökei kizárólag csehek. Az
államvasutak főnökei és mérnökei közül 26 cseh, 4 magyar, egy-egy ukrán, illetve orosz, és egyetlen rutén
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sincs. A vasúti hivatalnokok közül 77 cseh, 17 tót (szlovák), 41 magyar, 6 rutén és 3 ukrán. A postai
tisztviselők 85 %-a cseh stb., stb.236 Az előbbiekhez kapcsolódnak Fencik Istvánnak, az Orosz Nemzeti
Autonóm Párt képviselőjének a prágai parlamentben, 1936. május 27-én elmondott interpellációjában közölt
adatok. Ebben az időben a Kárpátalja közigazgatásában működő hivatalnokok nemzetiségi megoszlása: cseh
73,9; orosz (ruszin) 12,9; magyar 8,0; ukrán emigráns 3,3; orosz emigráns 1,9 %, azaz háromnegyed részük
a csehek közül került ki.237
A prágai kormányzat Podkarpatszka Rusz önkormányzatának a megadását folytonosan halogatta. Ez
világosan kiderült, amikor újabb kárpátaljai körútja alkalmából, 1934. május 3-án Ungváron tartott
beszédében Beneš külügyminiszter kijelentette: „a ruszin autonómia ügye súlyos pénzügyi kérdést jelent”,
és „Podkarpatszka Rusz először a republikáé és azután az idevaló népé”.238 Megnyilatkozása lényegében
Csehszlovákia elsődleges irányítójától hangzott el, hiszen ez ekkor már agg, 84 éves Masaryk államelnök –
aki a következő év végén, 1935. december 14-én lemondott hivataláról – helyett már évek óta Beneš volt az
ország első számú döntéshozója. (Masaryk után, 1938. december 18-án Benešt választották meg az ország
második köztársasági elnökének.)
A külügyminiszter ungvári kijelentése arra is utalt, hogy látogatásakor Kárpátalja éppen a második
interregnum állapotában volt. Az előző évben, 1933. június 15-én elhunyt Beszkid Antal, Podkarpatszka
Rusz második kormányzója, aki 1923. november 18-ától, egy évtizedig töltötte be tisztségét. Utódját –
Kárpátalja harmadik kormányzóját (gubernátorát) – csak a következő évben, 1935. február 15-én nevezte
Masaryk államelnök Hrabár Konstantin239 (1877-1938, Грабарь Константинъ), görög katolikus lelkész
személyében. A köznyelv „Kosztyu bácsi”-nak emlegette, előtte 1927. novemberétől Ungvár
főpolgármestere volt. A város irányításában helyettese – valójában Ungvár igazi irányítója – a cseh dr.
Adolf Markl volt, akit a képviselőtestület csak a hatóságok kemény nyomására választott meg.240
A csehszlovák hatalommal szívélyesen együttműködő Hrabár Konstantin kormányzó is kénytelen volt
megállapítani a Подкарпатская Русь (’Podkarpatszkaja Rusz’) című, Kárpátalja 1919. és 1936. közötti
fejlődését bemutató hivatalos kiadványban, a Csehszlovákia által megígért ruszinszkói önkormányzat
helyzetével kapcsolatban: „Наканун‰ автономіи” (’Nakanuni avtonomii’), azaz „Az autonómia
küszöbén”.241 A kormányzó előbbi megnyilatkozása 1935. december 29-én hangzott el először, amikor
sajtótájékoztatóra hívta a kárpátaljai lapok képviselőit, s közölte: a törvényelőkészítő munka hamarosan
megindul. 1936. júliusában Hrabár Konstantin kormányzó Prágában tárgyalt Milan Hodža miniszterelnökkel
a „részleges autonómia” bevezetéséről Kárpátalján. Rövid időn belül kiderült, hogy szó sincs az autonómia
bevezetéséről.
A prágai kormányzat csupán a kormányzó és hivatala hatásköre bővítését tervezte. Természetesen ismét
véleményadásra szólította fel a kárpátaljai pártokat. Közülük a Központi Orosz Nemzeti Tanács 1936.
augusztusában emlékiratot nyújtott be a csehszlovák kormányhoz. Ebben követelte, hogy azonnal minden
hatalommal a kormányzót ruházzák fel, a „kisorosz” (ruszin) nyelvet tegyék hivatalossá, kezdjék meg a
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szojm választásának előkészületeit, végül csatolják Podkarpatszka Ruszhoz a jelenleg Szlovákiához tartozó,
volt Zemplén, Sáros és Szepes megyei ruszinlakta területeket. Novemberben a ruszin, a nagyorosz és az
ukrán irányzat képviselői közös tanácskozása nyilatkozatot adott ki, amelyben Ruszinszkó autonómiájának a
megadását követelték. Az ülésen az orosz nemzeti tanács autonómia-tervezetét is elfogadták, amelyet a
következő évben, 1937. márciusában Brascsajko Mihály, Bródy András és Kaminszky József adott a
miniszterelnöknek.
Közben a tények másról tanúskodtak. Idézet Korláth Endre képviselőnek 1936. november 30-án, a
prágai parlamentben az ország 1937. évi költségvetését tárgyaló vitában elmondott beszédéből. Kárpátalja
autonómiájával kapcsolatban a következőket fejtegette: „a prágai kormány teljesen vérszegény
látszatautonómiával kíván megszabadulni attól az ódiumtól, hogy immár több mint másfél évtized óta
különféle, sokszor egymással homlokegyenest ellentétben álló ürüggyel húzza-halasztja a ruszin autonómia
megvalósítására vonatkozó nemzetközi kötelezettségének valóra váltását… kétségtelen, hogy abban a
pillanatban, amint Podkarpatszka Rusz autonómiáját megvalósítják, nem késhet tovább a szlovenszkói
autonómia kérdésének a megoldása sem”. Az utóbbi gondolatával Korláth, a cseh politika legérzékenyebb
pontjára, és a lényegre tapintott.
A magyar képviselő ezután arról szólt, hogy a prágai kormányzat megszegte a ruszin autonómia
bevezetésével kapcsolatban vállalt nemzetközi kötelezettségeit, a kisebbségi szerződést, és Kárpátalja
kormányzójának már semmiben nem hagyott döntő szót a közigazgatási kérdésekben. „Ha a kormányzót
valóban függetleníteni kívánták volna (ti. a prágai kormányzattól – B. J.), és valóban autonómiát kívántak
volna e területen bevezetni, akkor becsületesen csak azt tehették volna, hogy a kormányzót az autonóm
terület költségvetése fizesse és az autonóm területtel szemben tegyen fogadalmat… azzal szemben legyen
főképpen felelős… a podkarpatszka ruszi autonómia legalább abban nyilvánuljon meg már egyszer, hogy az
állami költségvetés az összes tárcánál a bevételek és kiadások oldalán is domborítsa ki a mi autonóm
területünkre eső részeket…Már 1928. október 14-én a Beregszászban tartott pártkongresszuson kimutattam,
hogy a köztársaság fennállásának első évtizedében körülbelül 1 milliárd (Kč) az, az összeg, amellyel a
prágai kormányzat Kárpátalja szegény népeit megrövidítette, megkárosította”.242
A negyedik közigazgatási reform után végül, csak egy évtized múlva történt újabb változás. A
csehszlovák nemzetgyűlés 1937. június 26-án fogadta el a „Podkarpatská Rus kormányzója jogállásának és
azzal összefüggő szervezeti intézkedéseknek ideiglenes szabályozásáról” szóló 172. számú törvényt, amely
október 8-án lépett hatályba. Az 1. § újra megígérte az autonómiát, és kilátásba helyezte, hogy a
tartománygyűlés megalakulása után a kormányzó annak is felelősséggel fog tartozni. Továbbra is az
államelnök nevezi ki, és annak teszi le a hivatali esküt. Időnként jelentést tesz majd a prágai kormánynak, és
ekkor a minisztertanácsi ülésre is meghívják. Hatáskörébe kerültek a vallásfelekezetek ügyei, amelyeket
eddig az ungvári állami hatóságok intéztek. A katolikus javadalmaknál az ún. kegyurasággal kapcsolatban
gyakorolja a ius praesentationis-t, vagyis a beiktatási jogot. A nyelvi kérdésekben azonban csak javaslatot
tehet. A tanszemélyzetet áthelyezheti, nyugdíjazhatja, tanfelügyelői megbízásokat adhat ki, az iskolai
választmányok ügyeibe beleszólási joga van. A községi közigazgatásban ugyancsak kinevezési és
áthelyezési jogokat gyakorolhat, és különböző testületeknek ő az elnöke.243
A törvényben a kormányzó tehát számos olyan jogot kapott, amelyet addig Ruszinszkó közigazgatási
(országos hivatali) elöljárója gyakorolt. Tisztsége azonban továbbra is összekapcsolódott az
alkormányzóéval. „Az összhang biztosítására hatáskörét a kormányzóétól el kellett volna határolni, ennek
elmulasztása újabb súrlódási felület forrása. A kormányzó és helyettese közötti nézeteltérés esetén a
miniszter dönt, s ismét a rutén érdekek szorulnak háttérbe. Az ígért tartománygyűlés megalakulásáig
továbbra is meghagyták a kormányzótanácsot. Ezzel a törvénnyel a rutének újabb jogokat egyáltalán nem
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kaptak, azonban a nem sokkal előbb életbelépett 1936. évi nemzetvédelmi törvény Kárpátalján is lehetővé
tette az állami szempontból megbízhatatlan személyeknek a politikai életből való teljes kikapcsolását. A
terület 95 százaléka határzóna lett és hadikészültség esetén megengedték az önkormányzat teljes
felfüggesztését. Ezzel az ígért autonómia bevezetésének utolsó reménye is szertefoszlott”.244
A kormánypárti csehszlovák sajtó a törvényt – természetesen a szokásos nagy hírveréssel – a
„podkarpatszka ruszi autonómia alapjá”-nak nevezte. Sőt, október 8-át „Kárpátalja történelmi napja”-ként
hirdette, mondván, életbe lépett a vidék önkormányzata. Miközben a jogszabály – a másfél évtizede
ígérgetett önkormányzat helyett – csak bizonyos jogokat adott a kormányzónak, akinek addig lényegében,
formális volt a hatásköre. A 172. számú törvény hatályba lépését követően Ungváron „Országos
Kormányzósági Hivatal” alakult, ahol azonban egyetlen magyar tisztviselőt sem alkalmaztak.
A kormányzósági jogkör kiszélesítésével Kárpátalja gondjai továbbra sem oldódtak meg, sőt a vidék
helyzete alig változott. Ezt az alábbi tények is tükrözték. A prágai parlament 1938. március 3-i ülésén,
Korláth Endre képviselő „tiltakozott az ellen a gyarmati kezelés ellen, hogy a Kárpátaljára küldött – a prágai
központosító szándékokat szolgáló – tisztviselők fizetését Kárpátalja számlájára írják. Csehszlovákia a maga
népfölöslegét telepíti át, ahelyett, hogy a békeszerződésben vállalat kötelezettségéhez képest, az állásokat
odavaló emberekkel töltené be és így az ottani lakosság jólétét, társadalmi, kulturális emelkedését mozdítaná
elő. A kormány súlyos szerződésszegést követett el azáltal, hogy Podkarpatska Rus területi autonómiáját 19
év óta nem valósította meg. Ezt a hibát csak tetőzte azzal, hogy az európai közvélemény megtévesztésére az
’autonómia bevezetése’ címén olyan közigazgatást léptetett életbe, mely az autonómiához semmi esetre sem
hasonlít. Nekünk olyan autonómiára van szükségünk, amely kenyeret, megélhetést jelent – legalább is oly
mértékben, mint az 1918. évi X. magyar néptörvény, vagy a horvát-szlavón autonómia. A területi
autonómiának a nemzetközi szerződés és az állami alaptörvény szerint ’legszélesebb körű’-nek kell lennie.
A kormányzótanács 24 tagjából 9 tagot közvetlenül és 5 tagot közvetve Prága nevez ki. A kormány akarata a
kormányzótanácsban, teljes mértékben érvényesül, mert a kinevezettek bármikor leszavazhatják a nép által
beküldött 10 tagot. A kinevezettek nagy része cseh, magyar egy sincs, ruszin is csak elvétve akad. Ezen az
intézményen is meglátszik, hogy csupán a külföld nyomása alatt, nemzetközi szerződések teljesítésének
látszatára lett megalkotva”.245
Kárpátalja új közigazgatása mindössze egy évig állt fenn, amire valójában működni kezdett volna, már
meg is szűnt. Két évtizeddel az államalakulás után, 1938. elején már jól érzékelhető volt, hogy a
csehszlovák államhatalom a megoldatlan német, szlovák, magyar és a rutén nemzetiségi kérdés miatt
megrendült. Március elején Milan Hodža csehszlovák miniszterelnök tárgyalásokat kezdett a nemzetiségi
pártok vezetőivel és kijelentette: „a közeljövőben a kormány a kisebbségi kérdésekben messzemenő
engedményeket tesz, az összes bajokat orvosolni fogják közmegelégedésre”.246 Az ügyben előlegezett
bizalmat kért a prágai kormánynak és türelmet az intézkedések életbe léptetéséig. Az angol kormány
barátságos diplomáciai jegyzéket intézett Prágához: „kívánatos volna az európai béke szempontjából, hogy a
csehszlovák kormány a kisebbségi kérdést véglegesen, közmegnyugvásra mielőbb rendezné”.247 A
jegyzékben London célzásokat tett a Csehszlovákiában élő kisebbségeknek a hozzá eljuttatott sérelmeire és
kívánságaira is.
A nemzetiségi kérdés kiéleződése minden bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy a hatóságok Kárpátalján is
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a korábbinál enyhébben ítélték meg a magyarság nemzeti megmozdulásait. Egy példa: a magyarországi
Tiszakórod lakossága a Tisza bal partján ünnepelte március 15-ét. A falu csehszlovák oldali szomszédja
Mezővári község, ahonnan a lakosság egy része kiment a folyó túlsó partjára, meghallgatni a beszédeket. A
csendőrség és a pénzügyőrség hamarosan eltávolította a mezőváriakat a Tiszától. Két nap múlva százötvenkétszázan felkeresték a folyó partján lévő kocsmát, este irredenta dalokat énekeltek, valaki elszavalta a
„Talpra magyar”-t, végül a magyar Himnusz is elhangzott. A cseh hatóságok másnap a hangadókat őrizetbe
vették és igen enyhe, fejenként 20 Kč pénzbüntetéseket róttak ki.248
Már 1938. április közepén széles körben terjesztették Csap községben és másutt Ruszinszkón, a Prágai
Magyar Hírlap külön kiadása gyanánt az Egyesült Országos Keresztényszocialista és Magyar Nemzeti Párt
falragasz formájú felhívását, amelyet tizenkét csehszlovákiai magyar nemzetgyűlési képviselő és szenátor írt
alá, Kárpátaljáról többek között Korláth Endre és Hokky Károly. A röpirat cselekvésre szólította fel a
csehszlovákiai magyarságot: „Érezzük mindannyian, hogy napjaink sorsdöntő napok. Elérkezett az ideje
annak, hogy a kisebbségi sorsban acélos akarattal, egységes fellépéssel és a meggyőződés lendületével teljes
jogúvá tegyük a magyart. Mindnyájan felelősek vagyunk a sikerért… A köztársaság nemzetei szemünk előtt
egyesülnek… egy táborba hát minden kisebbségi magyar!” A felhívást a 1938. április 13-ára, a Csapra
tervezett gyűlésen akarták szétosztani, de a hatóságok időközben gyülekezési tilalmat rendeltek el. A
röpiratot a csapi rendőrség kerékpáros csendőrökkel szedette össze, és „állítólag mindenki ellen eljárás
indul, akinek birtokában röpiratot találtak”.249 (Hokky Károly /1883-1971/ közíró, 1921-1929 között az
ungvári Határszéli Újság szerkesztője, közben 1922-1938 között a Prágai Magyar Hírlap munkatársa. 1945.
után az Egyesült Államokba emigrált.250)
Közben 1938. májusában a prágai kormányzat erőteljes revízióellenes hangulatkeltést indított,
különösen a határ menti, többségében magyar lakta, illetve Csehországban a szudétanémet területeken. Célja
Csehszlovákia egységének a megőrzése. A terjesztők autóval járták a falvakat és osztogatták a „Felhívás, az
összes igaz hű csehek, szlovákok és kárpát-oroszok egységéhez” című brosúrát, amelyet Prága, Brno
(Brünn) polgármestere, Vavro Šrobár trencséni szlovák politikus, Kárpátaljáról – Ungvárról – pedig
Kaminszky V. József és Volosin Ágoston írt alá. „…egyetlen szétbonthatatlan egységet kell alkotnunk és
Dr. Beneš Edvardra hallgatnunk: nyomjunk el magunkban mindent, ami bennünket nemzetiségben elválaszt,
fel kell esküdnünk a testvéri egységhez és hűséghez, életre és halálra”.251 A Rutén Nemzeti Tanács május
30-án, Ungváron tartott ülésén – melyen az amerikai Slovenská Liga küldöttségének rutén tagjai is részt
vettek – tovább ment az előbbieknél: kiállt ugyan „a csehszlovák állam egysége és határainak
sérthetetlensége mellett”, de egy hat pontból álló feliratot intézett a prágai kormányhoz. A tanács ebben azt
kérte: „Ruthénia határait terjesszék ki egészen Poprádig, mert ezen a területen eltótosodott ruthének
laknak”.252
1938. júniusában a pozsonyi székhelyű Egyesült Országos Keresztényszocialista és Magyar Nemzeti
Párt már piros-fehér-zöld színű plakátokra nyomtatta a „Nemzetünk hív!!!” című felhívását, amelyben a
községi választásokon való részvételre hívta fel a magyarságot: „…a kötelesség egységet, eggyé forradást, a
magyar sorsközösség vállalását és a minden magyarért egyformán végzendő munkát parancsolja”. A
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bizalmas jelentés szerint a magyar nemzeti színű plakátok kiragasztása ellen „a cseh hatóságok semminemű
észrevételt nem tettek”.253 A tavaszi és a nyári hónapokban a szudétanémetek önrendelkezésre törekvő
mozgalmai már Csehszlovákia súlyos belső válságát mutatták. Az ország külpolitikai téren is egyre
lehetetlenebb helyzetbe került.

6. Cseh gyarmatosítás,
politikai, gazdasági és kulturális diszkrimináció Kárpátalján
a magyarok és rutének ellen
1919 – 1938
A „csehszlovák republika” – miként előszeretettel emlegették az alakulása utáni két évtizedben –
hivatalosan polgári demokratikus berendezkedésű államnak vallotta magát. Az országban „…törvényileg
kinyilvánított és nyíltan alkalmazott numerus clausus nem létezett, de a kisebbségekkel szemben
érvényesített diszkrimináció számtalan esetben – így például az állami állások betöltésénél is – kimerítette a
tényleges numerus clausus tényálladékát, és jelentős mértékben elősegítette az államhatalom által egyébként
is szorgalmazott mesterséges asszimiláció fokozódását… A determináló erővel bíró hatások közül egyesek –
a gazdasági és kulturális elnyomás, asszimiláció stb. – a polgári rendszer gazdasági és ideológiai
felépítettségének feltételei között folyamatosan érvényesültek, és az egész kisebbségi kollektívum számára
olyan egzisztenciális veszélyt jelentettek, amely ellen védekezni kellett”.254 (Numerus clausus: az
államhatalom által előre megadott zárt szám, amelyet az állások betöltésénél vagy iskolai felvételiknél nem
volt szabad túllépni.)
Kárpátalja Csehszlovákiához való csatolása után a rutén nép nem azt kapta, amit vezetői, értelmisége
vártak. A Janus-arcú cseh politika, a jó bevált és folyamatos beneši hangulatkeltés eszközeivel kifelé (és
külföldre) az újonnan szerzett vidék folytonos fejlődését harsogta, a lényeg azonban politikájának belső
tartalma volt, mely kíméletlen gyarmatosítóként működött. A ruszinokkal szemben időnként még érződött
valamiféle szláv szolidaritás, különösen akkor, ha azt a magyarság ellen lehetett kijátszani. A magyarságot –
mint nyelvében is idegen népet – a cseh politika egyszerűen ellenségnek tekintette, hiszen kárpátaljai léte,
évezredes ősi szállásterülete önkéntelenül is arra figyelmeztette állandóan az új impériumot, hogy
csalárdsággal jutott a területhez. A cseh nemzetiségpolitika ezért irányult szinte kíméletlen módszerekkel a
kisebbségi sorba jutott magyarság ellen. Ennek legelső formája a közszolgálati alkalmazottaktól
megkövetelt hűségeskü volt, ugyanis „közhivatalt még ideiglenesen is csak az tölthet be, aki alávetette
magát a Csehszlovák Köztársaság szuverenitásának, aki magát ezen állam polgárának és funkcionáriusának
vallja és ennek jeléül az 1918. december 10-iki, 64. számú törvény 2. §-ban előírt engedelmességi
fogadalmat letette”.255 Kárpátalja jeles személyiségei közül például nem tett eleget ennek a felszólításnak
Papp Antal, munkácsi görög katolikus püspök. Rajta kívül értelmiségek, polgárok ezrei, közöttük Harajda
János, a későbbi Kárpátaljai Tudományos Társaság ügyvezető igazgatójának, Harajda Jánosnak (1905-1944)
az édesapja.
Beregszászban a gimnázium karának és a város tisztviselőinek a csehszlovák katonai városparancsnok
ellőtt kellett letennie a hűségesküt. Akik erre nem voltak hajlandóak, azokat elbocsátották állásukból, és
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később hiába érték el a megfelelő életkort, a csehszlovák állam nem folyósított számukra nyugdíjat. Sokan
közülük emiatt Magyarországra menekültek.256 Például 1920. augusztusában, mert nem tették le a
hűségesküt a csehszlovák államra, elbocsátották a beregszászi járásbíróság alkalmazottait, és állásaikat a
munkácsi és az ungvári járásbíróságok áthelyezett tagjaival töltötték be.257 December 9-én a beregszászi és a
munkácsi ügyvédek küldöttsége felkereste a kormányzóság igazságügyi osztályát, és szóvá tette: a magyar
bírák elbocsátása következtében a beregszászi törvényszéknél és a munkácsi járásbíróságnál „valóságos
törvénykezési szünet állott be”. A bajokat tetézte, hogy lassan épült ki a csehszlovák igazságszolgáltatás
Kárpátalján: például csak 1921. március elsejével állították fel a huszti törvényszéket, amelyhez nagy
terület, a huszti, a técsői, az ökörmezői és a rahói járásbíróság tartozott.
A szülőföldjüket elhagyni kénytelenek a megmaradt hazába térve segélyért folyamodtak, megélhetést,
lakást kértek. Különösen az utóbbinak volt híján a megcsonkult ország, emiatt menekült családok ezrei a
fővárosban és környékén éveikig vasúti vagonokban laktak. A MÁV 1922. július 6-i jelentése – melyet a
kereskedelemügyi miniszternek küldött – szerint „a kislakásépítő állami akciónak budapesti építkezéseivel
és a waggonok felszabadításával megbízott ministeri bizottság működésével kapcsolatban a lefoglalt kocsik
száma 1921. szeptember havától 4601-ről 2545-re leapadt ugyan… (de) a közel jövőben igen lényeges
emelkedéssel fenyeget”.258 A trianoni békediktátum értelmében az optáltaknak – azaz olyan kisebbségi
sorba került magyaroknak, akiknek joguk volt két állampolgárság között választani –, 1922. július 26-ától
számítva kellett egy éven belül az elcsatolt területekről kiköltözni. Ezek számát akkor nem tudták előre
pontosan megbecsülni, de a menekültügyi hivatal több tízezer családra számított. 1918. és 1924. között 106
841 magyar menekült el, illetve a hatóságok elüldözték Csehszlovákiából, ebből mintegy 88 000 fő
Szlovákiából, 18 000 lélek Kárpátaljáról.259 Az 1921. évi csehszlovák népszámlálás szerint Podkarpatska
Rus-on 6 862 külföldit, illetve hontalant írtak össze, 1930-ban 16 228 főt.260 Az emelkedés azért feltűnő,
mert – különösen 1926. és 1930. között – évente, a Kárpátaljára beköltözött galíciai ukránok, illetve oroszok
ezreinek adományoztak csehszlovák állampolgárságot, és rögtön állást is kaptak. A hontalanoknak csaknem
egészét olyan magyarok alkották, akiktől a hatóságok megtagadták a csehszlovák illetőséget.
Pedig a Csehszlovákiával 1919. szeptember 10-én kötött saint-germaini kisebbségvédelmi szerződés 3.
és 4. cikkelye szerint állampolgárként kellett elismerni mindazokat, akinek lakóhelye vagy illetősége az
előbbi időpontban Csehszlovákia területére esett, vagy olyan szülőktől származtak, akiknek illetősége vagy
lakóhelye ezen a területen volt. Ezt azonban megváltoztatta az állampolgárságról szóló 1920. évi 236. számú
alaptörvény, és csak azok illetőségét ismerte el, akik azt 1910. január elseje előtt szerezték meg leszármazás,
házasság, letelepülés (4 évig egy helyben lakás és a községi terhekhez való hozzájárulás), és községi
kötelékbe való felvétel útján. A hatóságok a következő években különféle intézkedésekkel nehezítették a
magyarság számára az állampolgárság megszerzését, ilyen volt többek között Csehszlovákia legfelső
közigazgatási bíróságának 1923. október 6-i állásfoglalása. Ez az illetőségi jogot még szűkítőbben fogta fel,
s előfeltételként azt kívánta, hogy az érdekelt vagy apja legkésőbb 1906-ig bezárólag az adott település
kötelékében jegyzőkönyvi határozattal szerepeljen, tehát kizárta saint-germaini szerződésben is biztosított
illetőségszerzést. Ennek az lett a következménye, hogy sok ezer magyarnak, akinek elismert
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állampolgársága volt, megsemmisítették a már kiadott illetőségi bizonyítványát. Ezzel kapcsolatban Ivan
Dérer, volt szlovák miniszter kijelentette: „a határozat alapjaiban ingatja meg Szlovenszkó és Ruszinszkó
sok tízezer békés polgárának állampolgárságát”.261
A hatóságok ezreket külföldinek nyilvánítottak, akik azonban útlevelet nem tudtak váltani, mert az
ahhoz szükséges községi illetőségi bizonyítványt nem adták ki számukra. Eközben pedig a közigazgatósági
hatóságok, a csendőrség zaklatásainak voltak kitéve. A békeszerződések végrehajtása után az 1920-as évek
közepére Csehszlovákia „kitenyészt magyar nemzetiségű állampolgáraiból egy új típust: az állampolgárság
nélküli polgárt”.262 Az 1930. évi népszámláláskor több mint 16 ezer külföldit vagy hontalan írtak össze
Kárpátalján – a magyarok száma ekkor hivatalosan 109 472 fő volt –, amely azt jelentette: az ott élő
magyarok mintegy 14 %-ának (!) még mindig nem volt állampolgársága.263 Az elnemzetietlenítő
csehszlovák nemzetiségi politikát az is jelzi, hogy egy évtized alatt – az 1921. évi népszámláláshoz (103 690
fő) viszonyítva – mindössze 5 782 fővel nőtt a magyarok száma Kárpátalján.
A magyarlakta városokban az államrendőrség és a közigazgatási hatóságok egész társadalmi rétegek és
foglalkozási ágak képviselőinek – lelkészek, orvosok, ügyvédek, gyógyszerészek, vendéglősök, iparosok,
kereskedők, vasutak, városi kishivatalnokok stb. – illetőségét vették egyenként vizsgálat alá. A Felvidékről
140, Kárpátaljáról 25 ilyen esetet – a 165 érintettből 28 földműves család volt! – sorolt fel bizonyító
anyagában „Az illetőség és állampolgárság kérdése és a magyar nemzeti kisebbség” című, 1925. január 31én kelt miniszterelnökségi emlékeztető.264 A tanítók, tanárok, a nyugdíjasok, rokkantak és hadiözvegyek
már korábban átestek az illetőségi ellenőrzésen, akiktől tömegesen megvonták, vagy a töredékére
lecsökkentették járadékaikat. Sok özvegynek csak havi 20 Kč-t folyósítottak, de a több gyermekes családok
sem érték el a 200 Kč-t. Összehasonlításul: ekkor a cseh állami alkalmazottaknak – pénzügyőrség, vám,
csendőrség – a havi jövedelme 5000-6000 Kč.265 Az özvegyek, nyugdíjasok esetében a hatóságok újabb
állampolgársági felülvizsgálatot terveztek, így a megmaradt csekély jövedelmük is veszélybe került. A
Magyar Külügyi Társaság is beadványt terjesztett elő Bethlen István (1874-1946) miniszterelnökhöz a
felvidéki és a ruszinszkói magyarság községi illetőség megszerzésével kapcsolatos sérelmeiről.266 Az
intézkedések „a magyar kisebbség nemzeti erejének megtörésére és meggyengítésére irányul(nak). Ha a
magyar kisebbség vezetőitől, értelmiségétől, mint a nemzeti gondolat leghívebb hordozóitól megfosztható
lesz vagy ha ezeket megfélemlíteni és a kormány kegyeitől függő helyzetbe juttatni sikerülne, a politikai célt
elérné a csehszlovák kormány, mely előtt nem palástolt végcélul a cseh nemzeti állam gondolata lebeg”.267
A több mint egy évezredes államiság után, a trianoni békediktátummal kisebbségi sorba juttatott
magyarság Kárpátalján is nehezen tudott belenyugodni az új viszonyokba, a terület csehszlovák
megszállásába. Az idegen megszállók „szigorú katonai diktatúrát vezettek be” – statárium és sajtócenzúra
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volt érvényben –, s este 9 óra után kijárási tilalmat hirdettek ki a településeken, amely alól senkinek sem
adtak felmentést. A cseh hatóságok gyanakvással tekintettek a magyar ügyekre, különösen a szellemi életet
korlátozták, mindenben összesküvést sejtve. Ennek ellenére ezrével voltak magyarok és rutének, akik
ellenálltak a hódítóknak.
Egész Kárpátalján jellemzőnek tekinthető az alábbi eset. Beregszász város cseh katonai
városparancsnoka 1920. március 17-én magához rendelte a magyar tisztviselőket és értelmiséget tömörítő
„Beregvármegyei Kaszinó” elnökét, mondván: előző nap este a kaszinóban titkos gyűlést tartottak, amelyen
csehellenes politikai nyilatkozatok hangzottak el. Ha a vádak igazak, akkor a hatóság bezárja a kaszinót. A
feljelentés alaptalan volt, de a választmány védekezésül előbbre, 8 órára hozta a zárórát, a tagokat pedig
hirdetményben figyelmeztette, hogy a kaszinó helyiségeiben minden politikai kijelentéstől tartózkodjanak.
Az ügy mégsem zárult le, hamarosan egy zsupáni rendelettel meggátolták a kaszinó működését, helyiségeit
pedig hatósági zár alá vették. „Ezzel egyidejűen a magyarság üldözése is az eddigieknél nagyobb lendületet
vett. A Kaszinó életében nyolc hónapos szünet állott be, mely idő alatt annak tisztikara a szó szoros
értelmében szétszóródott. Szutor Zoltán (tanár) alelnök az egész gimnáziummal együtt (a magyarországi)
Tarpára menekült, ott folytatták tovább a tanítást… A Kaszinó bútorait pedig nagy részben elrekvirálták és a
munkásotthonnak juttatták, nem is kerültek vissza teljes egészükben soha. Két termet és a konyhát a csehszlovák 10-ik lovasezred tisztikara vett igénybe, fizetvén később a helyiségekért havi 160 korona bért, ami
meg sem közelítette a helyiségek bérértékét”.268 Hosszas kérvényezés után csak decemberben ülésezhetett
ismét a választmány, a tanácskozáson cseh államrendőrség képviselője is jelen volt. A Kaszinó még több
mint egy évig rendőri felügyelet működött. Ezután alkalmazkodva a megváltozott viszonyokhoz, a
szórakozás és a kultúra terjesztése mellett Beregszászban és környékén a „különös jelentősége abban áll,
hogy egyben a magyar társadalom szerves összefogása is, amely állandóan ébren tartja a kisebbségi sorsra
jutott magyarok nemzeti érzését”.269
A csehszlovák hatóságok következetesen és folyamatosan üldözték a magyar nemzeti érzés bármilyen
megnyilvánulását, és eltávolították a magyar államiság jelképeit. Néhány példa: Beregszászban és
Munkácson 1920. augusztus 20-án, Szent István király napján a magyar nemzeti viseletben utcára vonult
embereket a rendőrségre hurcolták. Ugyanekkor Beregszászból kitiltották Sepsi Márton káplánt, aki a város
római katolikus templomában ünnepi misét celebrált. November 12-én, Ungváron a csehszlovák katonaság
által elfoglalt volt magyar királyi katolikus főgimnázium épületének aulájában vakolattal lefedték a
tanintézet alapítását és az épület emelését megörökítő emléktáblát.270 (A Zemplén vármegyei Homonnán
1613-ban alapította Drugeth János főúr a gimnáziumot, amelyet 1640-ban Ungvárra helyeztek át.)
Időközben, 1920. áprilisában törvény jelent meg „a városok, községek, települések és utcák
elnevezéséről”, amely a magyar vonatkozású nevek megváltozatását, illetve eltörlését jelentette. Például
Ungváron 1921. májusában változatták meg az utcák nevét, amely a magyar elnevezések eltüntetését
jelentette. Az új utcanevek sorát később, a Ruszinszkói Magyar Pártok Szövetségének a hivatalos lapja
közölte.271 Szintén 1920. novemberében, Körmendy-Ékes Lajos felvidéki keresztényszocialista képviselő
interpellációt nyújtott be a prágai parlamentben, amelyben a miatt tiltakozott, Szlovenszkóban és
Ruszinszkóban „az interurbán telefonforgalomban nem engedik meg a magyar nyelvű beszélgetéseket”.
Közben a magyarság megfélemlítésére és ellenállásának megtörésére a három, túlnyomóan magyar lakta
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városban, Ungváron 1920. augusztus 29-én, Munkácson augusztus 31-én, Beregszászon szeptember 4-én
kihirdették a statáriumot.
1921. októberében Munkácson Magyar Testvérek Szövetkezete névvel titkos társaságot alakítottak,
amelynek tagjai esküvel kötelezték magukat arra, hogy az elszakított Kárpátalja Magyarországhoz való
visszacsatolásáért küzdenek. Az összeesküvést leleplezték, a Kassán rendezett perben Toronszky Emil
táblabírósági tanácselnök felmentő ítéletet hozott. A vádlottak közül Cziffra Zoltán a hosszú vizsgálati
fogságban, a sohasem fűtött kassai börtönben súlyos tüdőbajt szerzett, Walla László elméje a durva
vallatások következtében megzavarodott, és „öngyilkosságot” követett el. Az esetről Voith György
lapszerkesztő számolt be, aki tagja volt a szervezkedésnek, szintén meghurcolták, de a tárgyaláson
szabadlábon védekezhetett. 272
Az ungvári törvényszék 1922. őszén tíz magyar nemzetiségű polgárt, akik augusztus 20-án, Szent István
király napján a város római katolikus templomában a magyar himnuszt énekelték, egyenként 14 napi
fogházzal és 200 korona pénzbüntetéssel sújtott. Az elítéltek fellebbeztek, Kassán a feljebbviteli bíróság, az
ún. Rutén (kárpátaljai) Ítélőtábla az elítélteket felmentette. A döntést az ungvári magyarság nagy örömmel
fogadta, a város magyar lapjai a perbefogottakról, mint nemzeti mártírokról írtak.273 Jellemző a kárpátaljai
cseh hatóságok politikájára, hogy az ítélethozatal után másfél évvel, az 1924. március 16-án tartott első
kárpátaljai választások után az ungvári törvényszék felújította Korláth Endre és társainak előbbi, ún.
himnuszperét. Hadzsega Gyula törvényszéki elnök arra való hivatkozással, hogy parlamenti képviselőnek
választották, elrendelte a Korláth Endre elleni eljárás felfüggesztését.
Közben, 1922. május elején a beregszászi törvényszék épületéről már levésték a magyar címert. A
beregszászi járási tanügyi hatóságok 1922-ben elrendelték a csehszlovák címer és Tomáš G. Masaryk
köztársasági elnök arcképének az iskolák termeibe való kitételét és a kétnyelvű pecsét használatát.
Csehszlovákia 1918. évi megalakulását először 1925-ben kellett megünnepelnie a kárpátaljai magyarságnak.
Ezután már minden év október 28-án ebből az alkalomból a középületekre kitűzték a csehszlovák zászlót, a
templomokban istentiszteleket tartottak, amelyeken az iskolák tanulóinak is kötelező volt megjelenni, és a
csehszlovák himnuszt énekelni.274
A kémkedéssel és hazaárulással alaptalanul vádolt kárpátaljai magyarok százai ügyében hozott
felmentő, vagy igen enyhe ítéleteket hozó Toronszky Emilt 1932-ben a csehszlovák hatóságok
kényszernyugdíjazták. Hivatalából azért kellett távoznia, mert a bírói lelkiismeretével nem tudta
összeegyeztetni, hogy a magyarellenes, ún. leventeperekben elmarasztaló ítéleteket hirdessen ki, pedig a
csehszlovák igazságügyi minisztérium rendelete erre kötelezte. 1928-ban például „az újabb letartóztatások
már egy általános leventeüldözés mérvét öltötték”, ugyanis Csehszlovákiában százával tartóztatták le ott élő
felvidéki és kárpátaljai leventéket és oktatóikat, akiknek érdekében a magyar diplomácia is közbenjárt. A
hírhedt, a Csehszlovák Köztársaság védelméről szóló 1923. évi 50. számú törvény alapján ítélték őket egykétévi letöltendő börtönre. Esetünkben, a hét csehszlovákiai személy közül az egyik elítélt kárpátaljai,
Beregdéda faluból való volt, aki egyéves büntetését eddigre már kitöltötte.275
Podkarpatská Rus-on az 1920-as évek elején már tíznél több különböző párt tevékenykedett. Többek
között a (cseh) Agrárpárt, az Orosz Népi Egyesülés, a Kurtyák-féle Autonóm Földműves Szövetség, a
Munkapárt, az ún. „Keresztény Párt”, a Csehszlovák Szociáldemokrata Párt, a Csehszlovák Népi Demokrata
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Párt, a Cseh Népi Szocialista Párt, a Csehszlovákia Kommunista Pártja, a Kereskedők és Kézművesek Pártja
és a Zsidó (v. Cionista) Párt.276 Például 1922-ben Ruszinszkóban 22 párt fejtett ki politikai tevékenységet.
Külön kell szólnunk két szerveződésről. A kárpátaljai magyar pártok már 1921. május 4-én népes,
kétszázötven tagú – 127 településről – küldöttséget menesztettek Prágába, hogy illetékes helyen adják elő
panaszaikat. A köztársasági elnök, Tomáš Masaryk azonban – betegségére hivatkozva – nem fogadta a
csoportot, két nap múlva – május 6-án – Eduard Beneš külügyminiszter elé járulhattak. Szószóló a
Podkarpatszka Ruszi (Ruszinszkói) Őslakosok Autonóm Pártja – közismert rövidített nevén: Autonóm
Őslakos Párt –, amely előterjesztésében kifejtette: „Két év óta élünk a cseho-szlovák állam impériuma alatt
és másfél év előtt jött létre az a szerződés, mely Podkarpatská Rus részére az autonómiát a nagyhatalmak
tekintélyével biztosítja. Bár e szerződés ratifikálva van, mégis szomorúan kell látnunk, hogy annak
végrehajtása felé egyetlen lépés sem történt. Ezt a sérelmünket fokozza az a körülmény, hogy bár a csehoszlovák törvényhozás kifejezetten kimondotta, hogy Podkarpatská Rus területén a választásokat a
szlovenszkói választások után 90 nap alatt meg kell ejteni, mégis ennek kiírására hiába várunk… a
kormányzat az autonómia megadását nem is tervezi, hanem az ezzel éppen ellenkező centralisztikus irányú
eddigi politikáját ezen túl is kívánja folytatni. Ez ellen a szándék ellen mi ünnepélyesen tiltakozunk”. Beneš
válaszából: „Kárpáto Russia kérdése adminisztratív és civilizáció kérdése. Eddig a reánk bízott kérdéseket
mi megoldottuk… Kezdet kezdetétől kellett újjáépítési munkát végeznünk. Hozzájárult még az a körülmény
is, hogy az autonóm területünkön nem volt intelligencia (ti. értelmiség – B. J.), és így a magunk erejével
kellett e munkát végeznünk. A statisztika igazolja a munkánkat, és a Népszövetségnek is tudomása van
teljesítményeinkről. Természetes, csak fokozatosan építhetjük ki e tartomány autonómiáját, de kijelentem és
nyomatékosan hangsúlyozom azzal az őszinteséggel, mellyel mindent tárgyalni szoktam, és nem teszek
csupán diplomatikus nyilatkozatot, hogy az autonómia kiépítésének nincsenek elvi, csupán technikai
akadályai”.277
A Kurtyák-féle szerveződés létrejötte az 1924. évi pártmozgalmakhoz fűződött. Előzmények: az 1920.
júniusában alakult, és az általunk már jól ismert Kaminszky József vezette Ruszinszkói Földműves
Szövetség 1924. január 3-án kivált a cseh agrárpárttal egyesült Kárpátorosz Köztársasági Földműves
Pártból. A szakadás oka – amely ellen a pártból távozók élesen tiltakoztak –, hogy a megígért autonómia
helyett, a prágai kormányzat csupán tartományi rendszer bevezetését tervezte ekkor Kárpátalján.
(Kaminszky átment a cseh agrárpártba.) Az ellenzékbe vonult Ruszinszkói Földműves Szövetség és az
Autonóm Ruszin Földműves Párt 1924. január 26-án Huszt nagyközségben közös gyűlést tartott, amelyen
kimondták a két párt egyesülését. Ilyen körülmények között jött létre az Autonóm Földműves Szövetség
(„Автономный Землед‰лский Союз”, ’Avtonomnij Zemlegyilszkij Szojuz’, közismert rövidítése:
’АЗС’), amely hamarosan a „csehek alatt”-i Kárpátalja legjelentősebb pártjává növekedett. (Az új szervezet
egyik része, az addigi Autonóm Ruszin Földműves Párt 1921. július 17-én alakult a Munkács mellett fekvő
Beregrákos faluban, Podkarpatszka Rusz Földműves Autonóm Pártja néven, elnöke Ivan Mocskos, Иван
Мочкош. A szerveződést a vezetője neve után, Mocskos-pártként is emlegették.)
Az újonnan alakult Autonóm Földműves Szövetség (párt) elnökének Ivan Mocskost, ügyvezetőnek
Kurtyák Ivánt, politikai főtitkárnak Bródy Andrást, szervező főtitkárnak Demkó Mihályt választották.
Közülük a legbefolyásosabb Kurtyák Iván278 – a korabeli magyar sajtóban: Kurtyák János –, akit a
tömörülés megalapítójának tekintettek. Hatalmas szervezőmunkával hamarosan ütőképessé tette pártot, és
átvette annak tényleges irányítását, a szövetséget ezért leginkább Kurtyák-pártnak ismerték. Kurtyák 1888ban született Huszton, 1910-ben fejezte be tanulmányait az ungvári tanítóképző intézetben, majd Csepe és

276

Поповъ, А. В., / Popov, A. V., 1930: 290-291. p.

277

Fedinec Cs., 2002: 84-85. p.

278

Encyclopedia of Rusyn History and Culture. 2002: 247. p.

77

Száldobos községekben tanított. Az első világháborúban különböző a keleti harctéren küzdött, súlyosan
megsebesült, ezután a háború végig katonai cenzorként működött Bécsben. 1918-1919-ben tanfelügyelő
Huszton. 1920-ban megalapította az 1923-áig működő Подкарпатский Хл‰боробский Союз
(’Podkarpatszkij Hliborobszkij Szojuz’, Kárpátaljai Paraszt Szövetség) nevű szervezetet, amely – mint az
imént írtuk – 1924. elején egyesült a Mocskos-párttal. Kurtyák 1924. és 1933. között a csehszlovák
parlament képviselője volt. Az 1925. november 15-én tartott, előrehozott választások előtt két héttel,
november elsején a Máramaros vármegyei Vucskómező községben rendezett pártgyűlésen sikertelen
merényletet kíséreltek meg Kurtyák János képviselőjelölt ellen.
Az új Autonóm Földműves Szövetség politikai főtitkárának – mint említettük – Bródy Andrást279
(Бродий Андрей, 1895-1946) választották, aki a Bereg vármegyei Beregkövesd községben születetett,
édesapja magyar, édesanyja ruszin nemzetiségű volt, a család vallása görög katolikus.280 Az ungvári
tanítóképző intézetben szerzett oklevelet, majd 1914-ben Nagybocskóra nevezték ki elemi iskolai tanítónak.
Az első világháborúban négy évig szolgált a 12. gyalogezredben, közben megsebesült a harcokban.
Leszerelése után, 1918-ban beiratkozott a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karára, majd
visszatért Munkácsra. Itt szerkesztette 1920-ban a Tyukodi Pajtás című szatirikus lapot, majd 1921. és 1924.
között megjelent Kárpáti Futár című újságot. Közben, 1923-ben átvette a Kárpátaljai Paraszt Szövetség
hivatalos közlönyének, majd 1924-től az Autonóm Földműves Szövetség, Русський В‰стникъ (’Ruszszkij
Visztnik’, Ruszin Közlöny) című lapjának a szerkesztését.
Az új párt szervező főtitkára, Demkó Mihály281 (Демко Михаил, 1894-1946) a Zemplén vármegyei
Bodzásújlakon, 1913-ban végzett az ungvári görögkatolikus tanítóképző intézetben. Az első világháborúban
az 1. honvéd gyalogezredben szolgált. Az impériumváltozás után, újságíró, 1920-ban a Kaminszky József
vezette Ruszinszkói Földműves Szövetség első titkára. Demkó alapította meg 1921-ben az imént említett
Kárpáti Futár című lapot. Az újságot 1924-ben a cseh hatóságok betiltották, amelyek egyébként huszonkét
esetben folytattak Demkó ellen eljárást, és négy alkalommal hosszabb-rövidebb időre börtönbe vetették. Írói
munkássága is jelentős, magyar, ruszin, szlovák és cseh nyelven közölte írásait.
Közben Kárpátalján is megalakultak a magyar pártok, kezdetben három ilyen ellenzéki szerveződés
működött. Elsősorban a kisebbségi magyarságot elsősorban érintő ügyekre, a politikai érdekképviselet, az
állami hivatalvállalás lehetőségeire, a magyar oktatás- és művelődésügy kérdéseire, az adózásra figyeltek.
Egységben léptek fel mind a választásokon, mind a különféle politikai mozgalmakban. 1920. június elsején
elsőként Ruszinszkói Magyar Jogpárt alakult meg, elsősorban a nemzeti érzelmű városi polgárok
szavazataira számított. Alapítója dr. Korláth Endre (1883-1942?) ügyvéd, akit a szervezet elnökévé
választottak. Két nap múlva – június 3-án – Ungváron megjelent a párt hivatalos politikai napilapja, a
Ruszinszkói Magyar Hírlap első száma, felelős szerkesztője Zombory Dezső. Augusztus elején, a párton
belül jogvédő ligát hoztak létre, amelynek célja „a magyarság közjogi, politikai és közérdekű
magánpanaszaimnak védelme a hatóságok előtt s szükség esetén a sajtó útján és a parlamentben”. E hónap,
augusztus 22-én a cseh hatóságok betiltották a Jogpárt munkácsi kerületi osztályának az alakuló ülését.
Előtte júniusban, Ungváron megalakult az Ung Megyei Kisgazdapárt, elnöke Egry Ferenc (1864-194?)
kisgejőci harangöntő mester. Július 28-án Beregszászban, Rátz Miklós badalói református lelkész
elnökletével létrejött a Bereg megyei Kisgazdapárt. Augusztusban a hatóságok által hivatalosan elismert
kárpátaljai pártok között már ott találjuk a Jogpártot, valamint az Egry Ferenc vezette Magyar Kisgazda-,
Földműves és Kisiparos Pártot. Ez utóbbi inkább református színezetű, és a földműveléssel foglalkozókat
tömörítette. Közben az 1919. novemberében Kassa és Pozsony katolikus egyesületeiből létrejött Országos
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Keresztényszocialista Párt, amely 1920. március 23-án Pozsonyban tartotta első kongresszusát. A három
párt 1920. november 30-án, Ungváron megalakította a Ruszinszkói Magyar Pártok Szövetségét, amelyről a
tanácskozáson határozata többek között kimondta: „a pártkereteket fenntartva egymással szövetségre lépnek
s egységessé váltan, egységes irányítás mellett harcolnak a magyarság jogos törekvéseiért”.282 A
Ruszinszkói Őslakosok Autonóm Pártja már 1921. tavaszán megalakult, a hatóságok azonban csak 1921.
december 7-én engedélyezték hivatalosan a működését, elnöke Árky Ákos.
Az előbbi folyamatot betetőzte, hogy 1920. december 7-én a felvidéki Ótátrafüreden „a szlovenszkói és
ruszinszkói magyar polgári pártok” közös értekezletükön létrehozták a Szlovenszkói és Ruszinszkói
Szövetkezeti Ellenzéki Pártok Közös Bizottságát, amellyel szövetségbe tömörültek. A tanácskozáson
Korláth Endre és Egry Ferenc képviselte Kárpátalját. Az utóbbi politikus „az új állam lehetetlen belső
határait”, súlyos bajok forrásának említette. A kárpátaljai magyarság vezetői 1921. május 4-én emlékiratot
terjesztettek a csehszlovák kormány elé, amelyben hosszasan sorolták a magyarság sérelmeit és politikai
követeléseit.
Részben az előbbi beadványra válaszolva, egy hónap múlva – június 6-án – Beneš külügyminiszter
36 oldalas jegyzéket nyújtott be a Népszövetséghez, amelyben a kárpátaljai ruszinoknak adott
önkormányzati jogkörök megvalósulását bizonygatta, miközben a valós helyzetet elferdítette, elhallgatta. A
hamisítások annyira megdöbbentették a két ruszin nemzetiségű tudóst, Hodinka Antalt és Illés József (18711944) jogtörténészt, a trianoni béke diktátum után Pécsre menekült pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem
professzorait, hogy egy Népszövetségnek küldött felterjesztésben cáfolták meg Beneš torzításait. Feltárták a
ruszin nép valós helyzetét, kimondva a kárpátaljai cseh politika lényege: a prágai kormány kezdettől
támogatja, s egyben bujtogatja a nagyorosz és az ukrán irányzatot, hogy a két ellentétes nézet előretörésével
gyengítse a ruszin népi nyelv- és művelődés helyzetét és a görög katolikus egyház vezető szerepét. Az
előbbi célokat szolgálta a cseh hatóságok által szított, ún. nyelvi vita is, nevezetesen: az orosz vagy az ukrán
nyelvtant vegyék-e figyelembe, mint alapot a ruszin irodalmi nyelv kidolgozásánál.283
Közben a szövetkezett ellenzéki magyar pártok közös bizottsága 1922. február 4-i ülésén – Losonc
székhellyel – megalapította a Szlovenszkói és Ruszinszkói Szövetkezett Ellenzéki Pártok Központi Irodáját,
amelynek igazgatójává Petrogalli Oszkár (1874-1925) politikust, publicistát nevezték ki.284 Ekkor határozták
el egy központi napilap megindítását, ez volt a Kárpátalján is terjesztett Prágai Magyar Hírlap, első
főszerkesztője Petrogalli, a lap 1922. június elsejétől látott napvilágot és 1938. november 5-ig jelent meg.
A magyar pártok összefogása folyamatosan szorító szükséget jelentett, mert az 1921-ben tartott első
csehszlovák népszámlálás eredményeit – mely a sokféle hatósági manipuláció következtében a magyarság
számának jelentős csökkenését hozta – követően szabályozták a magyar nyelv hivatali és közéleti
használatát. Az új rendelkezések annak, az élet minden területén való visszaszorulását hozták. Az 1920.
február 29-én kiadott, 122. számú csehszlovák nyelvtörvény részét alkotta az alkotmánynak. Ennek kiinduló
pontja, hogy törvénybe iktatta a valóságban nem létező „csehszlovák” nyelvet. A „nemzeti és nyelvi
kisebbségekre nézve” a hivatalos nyelvhasználati (hivatali, bírósági stb.) jogot legalább 20 %-os arányú,
más nemzetiségű állampolgárhoz (és nem lakoshoz!) kötötte. Így érthető meg, hogy miért tagadták meg
ezrektől a csehszlovák illetőséget, vagyis az állampolgárságot. A nyelvtörvény után számos
kormányrendelet jelent meg, amely az előbbi elv szerint a megyei képviselőtestületek és bizottságok,
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kerületi és járási önkormányzatok nyelvhasználatát szabályozta.285 1922-ben a törvényhatósági és rendezett
tanácsú városokat nagyközségekké minősítették vissza, Kárpátalján csak Ungvárnak és Munkácsnak
hagyták meg városi rangját. Többek között Beregszász, Nagyszőlős, Huszt veszítette el az előbbit, amely
érzékenyen és hátrányosan érintette a bennük lakó magyarokat. A nyelvtörvény alapján csak beregszászi, a
munkácsi, a nagyszőlősi és az ungvári járásban engedték meg a magyar nyelv hivatalos használatát, a
ruszint viszont – a beregszászi kivételével – valamennyiben lehetővé tették.286 A cseh hatóságok – amint
alkalom nyílott rá – még a korlátozott nyelvhasználatot is szűkítették, miután különféle fondorlatos
módszerekkel – ezekről bőven soroltunk példákat – egy-egy adott településen elérték a magyarság számának
és arányának a csökkentését. 1926. februárjában adták ki a nyelvtörvény végrehajtási utasítását, amely ellen
különösen élesen tiltakoztak a kárpátaljai ruszin pártok. Úgy vélték – egyébként teljes joggal –, hogy a
rendelet kisebbségi nyelvvé minősítette a ruszint, holott a megígért autonómia szerint annak a „csehszlovák”
államnyelvvel egyenrangúnak kellene lennie.
Az 1920-as évek elején, Kárpátalján bábeli nyelvzavar uralkodott. A csehszlovák hivatalos lap
tudósítója jelentette, hogy az ungvári törvényszék a tetszése szerint választja meg a bíróság hivatalos
nyelvét. (A törvényszéken a magyar nyelvet nem lehetett használni.) Egyik tanácsa a cseh, a másik a rutént
fogadja el hivatalosnak, és a bíróság hirdetményei hol egyik, hol a másik nyelven jelennek meg. Hasonló
állapotok voltak a huszti törvényszéknél is.287 A hatóságok – amint alkalom nyílott rá – még a korlátozott
nyelvhasználatot is szűkítették. Ennek módszere volt a magyarság számának és arányának különböző
módszerekkel való csökkentése. Az első csehszlovák népszámláláskor nem Ungvár (20 601 lélek), hanem
Munkács volt Kárpátalja legnépesebb városa 20 865 fővel, ahol eltüntették az évtizeddel korábbi magyar
többséget – 1910-ben 17 275 lakosából 12 686 volt magyar (73,43 %), 3 078 német, 1 374 rutén – a
zsidóság külön nemzetiséggé való nyilvánításával. A város lakossága 1921-ben: 20 865 lakos, ebből 4 936
rutén, 4 864 magyar, 8 394 zsidó, 1 493 csehszlovák (!), 720 idegen (külföldi, illetve hontalan) és 512
egyéb. Még szemléletesebb a vallási megoszlás: 10 012 fő zsidó, 4 735 görög-, 4 346 római katolikus, 1 355
evangélikus, 111 pravoszláv, 316 hitetlen.288 Munkácson 1921-ben a magyarság aránya 23,37 %, Ungváron
ekkor 7 712 magyart írtak össze, amely a kormányzósági székhely lakosságának 37,43 %-át.289 Mindkét
városban a magyarság ekkor még használhatta az anyanyelvét hivatalokban és a közéletben.
A csehszlovák demokrácia azonban gondoskodott arról, hogy a 20 %-nál nagyobb nemzetiségi arányt a
lehető legkevesebb településen lehessen kimutatni. „Még színmagyar községek és városok sem élhettek
nyelvi jogaikkal. Ott pedig, ahol már kénytelenek a magyar kisebbség létezését elösmerni (mert valójában ez
a kisebbség túlnyomó többség volt) ott is gondoskodtak arról, hogy a magyar nyelvhasználatot különféle
fondorlatokkal szinte lehetetlenné tegyék”.290 Egy példa: az előzetes, szabályos bejelentés ellenére „a
magyar kultúrában nevelkedett, valamikor nagy magyar, most persze ruszin” munkácsi főszolgabíró
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betiltotta a Barkaszón tervezett, 1923. április 15-i Petőfi-ünnepélyt, amelyet a költő halálának
centenáriumára szerveztek a falubeliek. Csak a táncmulatságot engedélyezte.291
Az Őslakó című lapot – melyet éveken át, kezdettől végig – egyedült írt és szerkesztett, 1926-ban
alapította R. Vozáry Aladár. Címoldalán, az elnevezés mellett az alábbi apró betűs szöveg volt olvasható:
„Az Őslakó Podk. Rus magyarajkú őslakossága jogainak, érdekeinek harcosa és szószólója. Tiszteli
mindenki meggyőződését, nemzeti és vallásos érzését. Hirdeti a nemzetek, felekezetek, társadalmi osztályok
közötti megértés és béke szükségességét, de vétót kiált az igazságtalanságnak és elnyomásnak, hangot ad az
elnyomottaknak és igazságtalanságot szenvedettek jajjainak”. Kisebbségi „vétóiért” a csehszlovák
hatóságok a lapot gyakran elkobozták, Vozáryt pedig többször letartóztatták, majd perbe fogták.292
Az 1930. évi népszámláláskor a munkácsi főjegyzői hivatal számos helyi zsidó vallású személyt sújtott
pénzbírsággal, háromszáztól ezer Kč-ig –, mert az összeíráskor magyarnak vallották magukat. Az egyik
szegényházi ápoltat 30 napi elzárásra ítélték, mert egyik társnőjét rábeszélte, hogy magyarnak vallja magát.
A politikus, újságíró R. Vozáry Aladár (1895-1959) szerkesztésében az ellenzéki magyar pártok hetilapja, az
Őslakó, Munkácson megjelent egyik december végi száma számos olyan esetet sorolt fel, amelynek
szereplői súlyos büntetést kaptak azért, mert a népszámláláskor magyarnak vallották magukat.293 Vozáryt és
Bíró István építési rajzolót 1934. február elején koholt vádakkal, Magyarországnak való kémkedésért és
hazaárulásért letartóztatták. Az Ungváron tartott több napos tárgyalás után a vádak alaptalannak
bizonyultak, a bíróság mégis bűnösnek találta őket „kötelező feljelentés elmulasztásában”, pedig ez sem volt
bizonyított tény. A bírák nem menthették fel, mert az állásukkal játszottak. Vozáryt nyolc hónapi vizsgálati
fogság után tíz, Bírót kilenc havi börtönre ítélte. Bíró a fogság miatt idegileg teljesen összeroppant és
néhány év múlva elhunyt. A csehszlovák hatóságok később, 1938. nyarán Vozáryt újra letartóztatták, s vele
együtt Munkács másik két lapszerkesztőjét. Ekkor Simon Menyhért (1897-1952) írót és Demkó Mihályt is
börtönbe vetették, és csak az államfordulat idején szabadultak.
Közben 1919. tavaszán sor került a csehszlovákiai pénzreformra, amelynek lényege a független
államiságot jelképező önálló pénznem, a csehszlovák korona, a Kč megteremtése volt. Ez abból állt, hogy a
korábbi osztrák–magyar bankjegyeket lebélyegezték, és azokat két hónapon belül Kč-ra kellett becserélni,
amit azonban bankjegydézsmával kötötték össze. Kárpátalján a korábban használatos magyar koronát 10:1
(!) arányban váltották be, Szlovákiában a pénzlebélyegzés sarca csak 55 % volt. 1923. január első napjaiban
csehszlovák pénzügyminisztérium bankhivatala arra figyelmeztette a lakosságot, hogy az 1919. április 15-én
keltezett kék-viola színű 100 és a vörös színű 5000 koronás államjegyeket csak január 31-éig cserélik be, az
intézet főpénztárai és a bankfiókok. A határidő letelte után már nem, és azokat érték nélküli papíroknak
tekintik.294 A pénzbeváltás során milliókkal károsították meg Kárpátalja lakosságát, a nagy felháborodás
miatt a hatóságok a panaszok orvoslását ígérték, amit nem teljesítettek.295
Az állam adópolitikája az első években – a cseh országrészektől eltérően –, különösen súlyosan érintette
Podkarpatská Rus lakosságát, mert könyörtelenül behajtották az ún. vagyonadót, és végrehajtották az előbbi
igen előnytelen pénzlejegyzést. Kárpátalján a kereseti adó mértéke két és félszer magasabb (10 %) volt, mint
a cseh országrészekben (ott csak 4 %). Ezen kívül Kárpátalján több olyan adónem volt érvényben,
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amelyeket a cseh tartományokban már régen megszüntettek, vagy nem voltak ismertek. Nem véletlenül
jelent meg az alábbi címmel a következő cikk: „Sötét, ázsiai állapotok a ruszinszkói adóbehajtásoknál”. A
nem fizetőkre gyakran akkor is végrehajtást, azaz árverést rendelt el az adóhivatal, ha az adós kérvényére
részletfizetést adott a pénzügyi vezérigazgatóság.296 Kárpátalján egyébként csak 1922. február 9-én állították
fel az 59. számú törvénnyel a pénzügyi főigazgatóságot, Ungvár székhellyel.
Máramaros központjában, Huszt nagyközségben és a környező falvakban, 1923-ban a pénzügyi
hatóságok hét évre – 1917., 1919., 1920., 1921. és 1922. – visszamenően követelték a lakosságtól az adót, és
természetesen a tárgyévit. A valóság az volt, hogy a nép 1918-ig a Magyarországon fizette az adót, majd
1919-ben és 1920-ban azt, a vidéket megszálló román csapatok is beszedték. Husztról emiatt küldöttség járt
a prágai pénzügyminisztériumban, amely kifejtette: a nép akar adót fizetni, de csak azokról az évekről,
amikor nem fizetett, vagyis a román hadsereg kivonulása óta. A többi kivetés igazságtalan. A küldöttek arra
is hivatkoztak, hogy a lakosságot sokmilliós kár érte a pénzbeváltásnál. Panaszolták, hogy nemcsak
hátrányos arányban váltották át a pénzt, hanem sokan nem kaptak igazolást az állam által visszatartott
pénzükről. Huszt környékén a falusi embereknél még ekkor is milliókat kitevő készpénz hevert, amit sehol
sem akartak a hatóságok beváltani. A közbirtokosságnak például 221 ezer korona ún. „kékpénz”-e volt, amit
a törvény szerint 1:1 arányban kellett volna beváltani. Ez utóbbit már 1:4 arányban ígérték, de amikor
elvitték az užhorodi (ungvári) pénzügyigazgatósághoz, akkor azt mondták nekik: jöjjenek máskor, majd
különböző hivatalokhoz küldözgették őket. Legutóbb Kugler pénzügyi vezérigazgató azt közölte: nem váltja
be a volt magyar pénzeket, mert úgymond, „nem voltak deponálva”, vagyis letétbe helyezve. Ezután a az ún.
„reparációs bizottság”-hoz küldték a kárvallottakat, pedig annak semmi köze nem volt a pénzbeváltásához.
„Mi – mondták Prágában a husztiak – önként csatlakoztunk a csehszlovák köztársasághoz, amelynek
megalapítói az amerikai szerződésben bennünket egyenjogú polgároknak ismernek el a köztársaság többi
polgáraival. Ha a csehországi állampolgárokat nem érte károsodás a pénzbeváltásnál, úgy a szegényebb
ruszinszkói polgár sem szenvedhet veszteséget a minden polgárnak egyképpen kijáró egyenjogúságból
fogva. Követelte a küldöttség, hogy legalább 1:4 arányban váltsák be a szegény ruszin népnél lévő osztrák–
magyar bankjegyeket és kijelentették, hogy addig nem fizetnek adót, míg bankjegyeiket be nem váltják”.297
Az Ungváron, Munkácson és másutt működő cseh pénzintézetek bevett szokása volt, hogy a magyar
vagy ruszin ügyféltől, adóstól magasabb kamatot szedtek. A prágai mezőgazdasági kormányzati politika
következtében, a magyar szegény- és részben középparasztság nagymértékben eladósodott. Ez leginkább az
egy-öthektáros földbirtokokat érintette, Kárpátalján ezeknek csak a 11,4 %-a volt adósságmentes.298 A
helyzeten sokat segíthetett volna egy magyar bank megalapítása, ugyanis „a megszállott Felvidék (és
Kárpátalja) gazdasági életét a csehek minden igyekezetükkel úgy irányították, hogy az céljuknak
megfeleljen: a magyar vagyon pusztulásának minél előbbi elérésére. A megadóztatás és a földreformon
kívül a bankpolitikájuk volt e tekintetben a leghatalmasabb fegyver”.299
A Munkácson megjelenő Az Élet, majd Magyar Élet című lap szerkesztője, Voith György már az 1920as években cikkeket írt arról, hogy a kisebbségi magyarság politikai harcát a gazdasági védelemre kell
helyezni „A Magyar Bank azért kell, hogy sikeresen megvédhessük a magyar földet, a magyar vállalkozást
és megmentsük a magyar kisembert. Sajnos, közéletünk túl volt politizálva és a békéből (ti. az első
világháború előtti Magyarország idejéből – B. J.) vett példák a román és szász bankok nemzetiségi-
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gazdasági munkájával, nem győzték meg az illetékeseket”.300 A határon túli – felvidéki, erdélyi és délvidéki
– kisebbségi magyar bankok alapításának a gondolata nyolc évtized múltán ma is időszerű, fő eszköze
lehetne a magyarság gazdasági, anyagi talpra állításának. Nem véletlenül írta Balogh Edgár (1906-1996), a
sarlós fiatalok egyik vezetője, 1932-ben: „az a kormánypolitika, amely Szlovenszkót és Kárpátalját a cseh
ipari és finánctőke gyarmataként kezelte (kiem. tőlem – B. J.), nem adott módot a magyar burzsoázia
nagyvonalú kibontakozására”.301
A cseh kormányzat elnyomó gazdaságpolitikája, a magyar és rutén népet sújtó földreform, a különösen
a magas és sokféle adók, a hátrányos szociális helyzet, a nehéz életkörülmények és krónikus
munkanélküliség arra ösztönözték az emberek egy részét Kárpátalján, hogy már az impériumváltozást
követő első években külföldön keressék boldogulásukat. „A ruszinok kivándorlása az éhség és nyomor miatt
olyan hihetetlen méreteket öltött, hogy annak következményei egyelőre beláthatatlanok. A gazdasági krízis,
amelynek javulását remélték tavasszal, a reményeket nem váltotta be s így egyelőre a kivándorlás
valószínűleg még magasabb méreteket fog ölteni” – írta az ungvári Keleti Újság 1923. tavaszán.302 A
jelenség már 1922-ben figyelemre méltó volt, a csehszlovák statisztikai hivatal negyedévenként közzétett
adatai szerint az előbbi év 1-9. hónapjában 1 453-an vándoroltak ki – túlnyomó részben a 15-39. év közötti
korosztályok – Kárpátaljáról, az összes csehszlovákiai kivándorló 9,92 %-a. Közülük az első negyedévben
mindössze 42, a harmadikban már 198 volt magyar nemzetiségű, akiknek jelentős része a megmaradt,
csonka anyaországba költözött át.303
Az országot ekkor elhagyók kétharmada szlovák volt. „Beszédes számok ezek, amelyek egyfelől
Csehszlovákiának gyönge gazdasági struktúráját mutatják, másfelől erősen megcáfolják a cseh
agitátoroknak a történelmi Magyarország ellen annak idején intézett rágalmait, melyek szerint a tótok azért
vándoroltak ki az országból oly nagy számban, hogy megszabaduljanak a magyarok zsarnoki uralmától.
Lám, most a Felvidék cseh uralom alá került, és a tótok mégis szép számmal vándorolnak ki, s bizonyára
többen is mennének, ha az észak-amerikai bevándorlási törvény, ennek a mozgalomnak féket nem vetne”.304
Sőt olyan eset is előfordult, hogy egy község lakossága határozott így. A csehszlovák–román határ mentén,
Técső közelében, a Tisza mellett fekvő Szentmihálykörtvélyes népe – miután hasztalan kérelmek, sőt véres
összetűzések után sem akarták a jogukat elismerni a helység körül elterülő földekre –, küldöttséget
menesztettek az ungvári kormányzósághoz. A földművelésügyi referensnél bejelentették:
Szentmihálykörtvélyesről egész falu ki akar vándorolni Oroszországba, ahol földet adnak nekik, amelyet
megművelhetnek.305
A következő években folyamatosan emelkedett a Kárpátaljáról kivándorlók száma: 1925-ben 930,
1927-ben 1 873, 1929-ben már 3 822 fő. Az utóbbi esztendőben „a szlovákiai és kárpátaljai kivándorlás 17
és félszerese a csehországinak! Ha a kivándorlás aránya a szociális nyomás arányát fejezi ki, akkor azt
mondhatjuk, hogy a szlovákiai és kárpátaljai szegény rétegek 17-szer akkora szociális teher alatt éltek, mint
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a csehek alsó rétegei”.
A szülőföldjüket elhagyók nemzetisége a következőképpen alakult Kárpátalján az
1923. és 1933. közötti évtizedben: a kivándorlók közül 2 736 magyar, 390 német, 1 978 zsidó, a legtöbb, 11
249 fő rutén, a többi egyéb. Az 1937. évi csehszlovák statisztikai évkönyv egy meglepő adatot is közölt: az
előbbiek között 184 csehszlovák is kivándorolt Ruszinszkóból. „Nyilvánvaló, hogy a betelepítettek előnyös
anyagi elhelyezkedésért hagyták ott szűkebb cseh hazájukat, úgyhogy kivándorolni aligha kényszerültek.
Közelfekvő (ti. kézenfekvő) tehát az a valószínűség, hogy cseh-szlovákként említett kivándorlók között
tiszta cseh nemzetiségű csak elvétve akadhatott”.307 Tudjuk, hogy a prágai kormányzat Szlovákiába is
tömegesen telepített be cseheket, illetve a felvidéki a magyar lakta tájakon is létesítettek légionárius
kolóniákat. Egyénként a cseh állam-, illetve népesedéspolitika azért nem gátolta a kivándorlást, mert
igyekezett a nemzetiségi vidékeket fellazítani, és ez által könnyebbé tenni a betelepülő cseh népesség
életfeltételeit. 1933-tól a világgazdasági válságot követő nagyarányú munkanélküliség miatt az egyes
országok bevándorlási tilalmat rendeltek el. A csehszlovák hatóságok a következő években feltehetően ezért
nem közöltek kivándorlási adatokat.
A kivándorlók elsősorban az Amerikai Egyesült Államokba akartak költözni, de ha az adott esztendő
második felére betelt az éves szám, akkor Argentínába és Brazíliába utaztak tovább. Kárpátalján is jó
néhány kivándorlási ügynök, illetve csoport működött. Leleplezésük többek között azért szenvedett
késedelmet, mert az ungvári rendőr-igazgatóság után csak 1922. október 14-én állították fel Munkácson,
Beregszászban és Huszton az rendőr-biztosságokat (kapitányságokat). E hatóságoknak még 1922-ben
feltűnt, hogy egyes Munkács környéki falvak lakói hónapok óta százszámra nyújtanak be útlevélkérelmeket,
elsősorban Brazíliába. Nyomozást indítottak, és megállapították, hogy „egy nagyszerűen szervezett,
veszedelmes ügynöktársaság csábítja kivándorlásra a hiszékeny falusi ruszinokat”. Az ígéretekkel elámított
parasztokat – köztük sok katonaköteles fiatalt – a határon át Németországba csempésztek, és Hamburgban
munkásként helyezték el őket az Amerikába induló áruszállító hajókon. A kivándorlóknak ezért fejenként
óriási összeget, 11 000 Kč-t kellett fizetniük, és hogy ezt meg tudják tenni, mindenüket eladatták velük.308
Sokan azonban még a tengeri kikötőhöz sem jutottak, mert az ügynökök a határ átlépése után elszedték a
pénzüket, és faképnél hagyták őket, másokkal Hamburgban tették ugyanezt. A rendőrség – feljelentés
alapján – 1922. novemberében több alsóvereckei, nagylucskai és munkácsi ügynököt letartóztatott, mert
kivándorlása csábították a parasztokat, és „már régebb idő óta űzik manipulációikat”.309 A kivándorlás
ekkori méretei az 1919. évihez voltak hasonlóak, akkor is sok százan pusztultak el az úton. Most a
családjukat is magukkal vitték, a szükséges összegeket gyakran az ügynökök teremtették elő. Az egyik lap
szerint „nem lehetetlen, hogy ebben az egész kivándorlási aktusban a leánykereskedők keze is szerepet
játszik”.310
Masaryk államelnök és a megalakítandó Csehszlovákia nagy barátja, a Monarchia ádáz ellensége,
Scotus Viator („Skót Vándor”, Robert W. Seton-Watson, 1879-1951) angol publicista, 1918-ban a brit
külpolitika meghatározó egyénisége egy évtized múlva már így nyilatkozott: „Különösen az állampolgárság
és az illetőség meg nem oldott kérdése, amely a ’hontalanok’ hatalmas osztályát teremtette meg, válik
komoly botránnyá s idézi elő sok ezer ember szenvedését, és bárminél jobban járul hozzá a magyarok és
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csehszlovákok viszonyának az elmérgesítéséhez. Ez és a nyugdíjasoknak párhuzamosan haladó, bár kisebb,
de távolról sem elhanyagolható kérdése belekuszálódott a hivatali szőrszálhasogatás közigazgatás és jogi
zűrzavarába”.311
A magyar értelmiség állásától, nyugdíjától való megfosztásának gazdasági céljai is voltak, hiszen
járadékuk elvonásával igen nagy összegeket takarított meg a Csehszlovákia. Az állampolgárság kérdésének
felvetésekor azonban a prágai kormányzatot elsősorban politikai célok vezették. A uralkodó nemzet
nacionalista pártjai, szervezetei felszólamlások ezreit nyújtották be a magyar nemzetiségű választóknak a
választási névjegyzékből való törlése iránt. A kárpátaljai magyarlakta városokban és a nagyközségekben
emiatt sok százával törölték a választásra jogosultakat a listákról, elsősorban állampolgárság hiányának
indokával. A falvakban ezt a feladatot az állami jegyzők végezték a csendőrség segítségével. Ezt a
gyakorlatot elsősorban a magyarlakta vidékeken folytatták: hiszen minél többen maradtak ki a választási
névjegyzékből, annál nagyobb volt az esély, hogy a magyarok képviselői kisebb számmal jutnak a
parlamentbe, ahol egyébként sem a magyarság összlakosságban elfoglalt arányának megfelelően
képviselhették a kisebbségi magyarságot. Amíg a magyar választókerületekben 28-32 ezer szavazat kellett
egy képviselői mandátumhoz, addig Prága külvárosaiban csak 10-12 ezer.
Az első parlamenti – képviselői és szenátori – választásokat 1924. március 16-án tartották Kárpátalján,
amikor összesen tizenhárom párt indult. Köztük négy magyar párt, amelyek Árky Ákos elnökletével a
Ruszinszkói Magyar Pártszövetségbe tömörültek. Közösen megfogalmazott célokat dolgoztak ki, és közös
jelölteket állítottak. Az egységes fellépés eredményes volt, a magyar pártszövetség 1924-ben több mint 28
ezer (11,0 %), az 1925. évi választásokon 29 ezer (11,8 %/), 1929-ben 30 ezer (11,4 %), 1935-ben 34 ezer
(10,6 %). szavazatot szerzett. A korszak legismertebb magyar képviselői, illetve szenátorai: Korláth Endre,
Ortutay Jenő, Vozáry Aladár, Rácz Pál, Egry Ferenc. Sok magyar szavazott Csehszlovákia Kommunista
Pártjára, a CSKP-ra, amelynek erős szervezetei voltak Kárpátalján: például az 1924. évi választásokon a
kommunista párt győzött 100 ezer szavazattal. Négy képviselője között kettő magyar volt, Gáti József és
Török Pál. A magyar pártszövetség parlamenti képviselője ekkor Korláth Endre, szenátora Egry Ferenc.312
Az 1925. évi parlamenti képviselői és szenátori választásokon a gyakorlatilag színmagyarnak tekinthető
beregszászi választási körzet (a város nélkül) 36 településén a választók száma 45 479 fő volt, ebből 23 142
személy (50,88 %) szavazott, akik 20 258 érvényes voksot adtak le. Az ellentmondásos kárpátaljai helyzetet
érzékeltetve megemlítjük, hogy még az 1925. évi választáskor is, a Csap – Ungvár vasútvonal keleti oldalán
fekvő Tiszaásvány, Kisrát és Nagyrát községek a bodrogközi Királyhelmec község választókörzetbe, azaz
Szlovákiához tartoztak. A választási eredményeket közlő kiadvány megjegyzése szerint „a határkiigazítás
után még nem jelölték ki Kárpátalja és Szlovákia végleges határát, ezért a voksolás idején a három falu, a
szlovák kormány fennhatósága alá tartozott”.313 A szenátori mandátumok esetében még kedvezőtlenebb volt
a helyzet: amíg Prágában 73 949 voks kellett egy szenátor megválasztásához, addig Kárpátalján csaknem a
kétszerese, 143 007 szavazat.314
A csehszlovák uralom Kárpátalján, elsősorban a Tiszahát sík vidékén, több mint 2000 km2,
gyakorlatilag színmagyar területhez jutott az Ungvár – Munkács – Nagyszőlős vonal és a román–
csehszlovák, illetve a magyar–csehszlovák országhatár, Ungvár–Csap vasútvonal közötti tájon. A prágai
kormányzat állandó irredenta veszélyforrásnak tekintette a trianoni Magyarország magyar nyelvterületével
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összefüggő, határ menti magyar lakta vidéket, amelyet számos intézkedéssel igyekezett fellazítani, illetve
szétdarabolni. Erre az egyik legalkalmasabb eszköznek a földbirtokreformot tartotta. Ez a magyarság
esetében azt jelentette, hogy az állam szociális szempontok hangoztatásával egyszerűen kisajátította a
magyar nagy- és középbirtokokat, amelyeket feldarabolva, az uralkodó nemzet tagjainak juttatott. A
kisebbségi magyarság szegényebb, vagy földnélküli tagjai lényegében nem részesültek azokból. Az első
jelentősebb, földbirtokokkal kapcsolatos politikai rendelkezés az 1918. november 9-i törvény volt, amely zár
alá helyezte a nagybirtokokat. Lényege, hogy megtiltották az ilyen tulajdonok hatósági hozzájárulás nélküli
eladását, megterhelését és elzálogosítását. A nagybirtokok lefoglalása az 1919. április 16-i törvény alapján
történt, amely a 150 hektárnál nagyobb mezőgazdasági területeket (szántó, rét, kert, szőlő vagy komló)
érintette, illetve a 250 hektárnál nagyobb összterületeket.
A rendelet kimondott célja: a túlságosan nagy birtokok csökkentése, és annak lehetővé tétele, hogy a
kis- és törpebirtokosok olyan nagyságúra egészíthessék ki földjeiket, amelyen már ésszerű gazdálkodást
folytathatnak, illetve a mezőgazdasági munkásság önálló megélhetést teremthessen. A valóságban nem ez
volt a törvény lényege, hiszen akkor egyszerűen csak kötelezni kellett volna a birtokosokat, hogy záros
határidőn belül adják el a meghatározott részen felüli birtokukat az állami földhivatal által megállapított
méltányos áron és törlesztési módon. Így az igénylők gyorsan juthattak volna földhöz. A 3000–8000
(csehszlovák) korona (Kč) forgalmi értékű földeket holdanként mindössze 500–800 koronáért –
„váltságdíjért” sajátította ki az állam, amelyet a kárpátaljai nagybirtokosok a sajtóban is sérelmezték.315 „A
földbirtokreform folyamatban lévő végrehajtása minden kétséget igazolja, hogy annak magyarlakta
területeken nem a birtokmegoszlásnak gazdasági és szociális szempontból való megváltoztatása, hanem a
magyar kezekben levő földeknek csehszlovák kezekre való juttatása s ezzel a ma magyarterületeknek
vegyesekké tétele, majd teljes elnemzetlenítése a célja”. Ennek bizonyítékai a hivatalos földbirtokreformankét gyorsírói jegyzőkönyvében is megtalálhatók. Duras: „Nemzeti szempontból a birtokreform által el kell
érnünk, hogy a német és magyar kezekben levő földet cseh tulajdonba vigyük át”. Bergmann képviselő: „A
birtokreform ismertetett keresztülvitelével szorosan összefügg a kolonizáció (kiem. – B. J.) kérdése, mely
elsősorban azokon a vidékeken hajtandó végre, melyek nem csehek által lakottak”.316 A České Slovo,
Edvard Beneš lapja a földreform célját abban jelölte meg, hogy a nemzetiségi területekre szlávokat kell
telepíteni, és ott is erős szláv paraszti középosztályt kell teremteni. A nacionalista céllal természetesen
Volavka, a cseh kommunista párt agrárszakértője is egyetértett: „Elégtételt kell vennünk a fehérhegyi csata
után elkövetett gonosztettekért. Minden idegent el kell kergetnünk a földekről, és megbosszulnunk”.317 (Az
1620. november 8-án, alig két óráig tartó fehérhegyi csata a harmincéves háború /1618-1648/ első
szakaszának döntő ütközete volt. A Prága felé vonuló császári seregek vereséget mértek a cseh csapatokra –
ezek soraiban nyolcezer magyar lovas is harcolt –, amelynek következtében Csehország elvesztette addigi
alkotmányát, s önállóságát, és a Habsburgok örökös tartománya volt 1918-ig.)
Már az impériumváltozást követően a felvidéki és kárpátaljai színmagyar területekre megkezdték a
szlovákok, csehek és morvák telepítését, amellyel a magyar mezőgazdasági cselédeket, napszámosokat és
törpebirtokosokat megfosztották kenyérkereseti lehetőségüktől. Ezáltal nyomorba döntötték „és a
legkétségbeejtőbb jövő elé állítják… Sok-sok ezer holdat tesznek ki olyan birtokok, amelyek már nincsenek
a volt tulajdonos kezén, a földhivatal által már régen átvetettek, gazdálkodnak is rajtuk, de senki sem tudja,
hogy kié is ez, vagy amaz a birtok. A földhivatal ezen eljárását nagyon megkönnyíti a telekkönyvi
hatóságok lassú eljárása”. Vozenilek, a földhivatal elnöke 1929. október 5-én azt nyilatkozta, hogy
Csehszlovákiában az új földterületek telekkönyvezése 1936-ig, sőt 1950-ig eltarthat, s csak azután derül ki,
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hogy kik lettek az ’új földesurak’… Ha semmi más sérelem nem érte volna a Csehszlovák Köztársasághoz
csatolt magyarságot, mint amit a földreform végrehajtása során ellene elkövettek, ez is elegendő arra, hogy
helyzetébe megnyugodni ne tudjon”.318 Csak 1938. nyarán jelent meg, 99. szám alatt a csehszlovák
törvények és rendeletek gyűjteményében az a törvény, amely a telekkönyv és a földkataszter, valamint a
tényleges birtoklási állapot összhangba hozásáról intézkedett.319 A magyarok birtokában lévő földeknek
csehszlovák kézbe való átjátszása háromféleképpen történt: csehszlovák kisbirtokosokkal történt telepítés,
valamint maradékbirtokok, az ún. „Kategorie I.” létesítése által. Végül úgy, hogy az addigi birtokos a
földhivatal jóváhagyásával a birtokát vagy annak egy részét – maradékbirtok, illetve „Kategorie II.” –
eladhatta egy csehszlovák nemzetiségű vevőnek.320
Kárpátalján a földreform végrehajtására 440 ezer katasztrális hold földet jelöltek ki, ezek között
szerepelt Schönborn-uradalomból 223 ezer, a Teleki-latifundium 40 ezer és az Odeschalchy-birtok ötezer
katasztrális holdja.321 A tervezett földmennyiségből 1923 elejére már 111 ezer holdat már felosztottak, döntő
részüket az ungvári és a munkácsi járásban – számolt be jelentésében Frankenberger miniszteri tanácsos,
akit a prágai kormány „Ruszinszkóba” küldött a birtokviszonyok tanulmányozására és a földművelés
megszervezésére.322 A lefoglalt mezőgazdasági területnek csak a 24 %-a maradt meg a régi tulajdonosok
kezén, az egyéb területekből mindössze 4,16 %. A magyar parasztok Szlovákiában 18 496, Kárpátalján
mindössze 970 hektár (!) földet kaptak, amit összesen 11 036 magyar igénylő között osztottak ki. Így egy
személyre még két hektár sem jutott. A kárpátaljai magyar parasztok a magyar birtokosoktól elvett
földeknek még az 1 %-át sem kapták meg. A magyarlakta területek felbomlasztására telepes, ún. légionárius
birtokokat létesítettek. Ezek száma Szlovákiában 2 054, Kárpátalján 222 volt; 22 473, illetve 3 13 hektár
területtel.323 A földet ingyen, illetve igen olcsó áron bocsátották a cseh telepesek rendelkezésére, akik ezen
kívül tenyészállatokat és pénzbeli segélyt is kaptak. (Az Osztrák–Magyar Monarchia cseh nemzetiségű,
dezertált katonáiból alakult csehszlovák hadseregben harcolt hajdani katonák, a „légionáriusok”, jutalmul
elsősorban földet kaptak.) Kárpátalján az állam által kisajátított földek nagyobb része a Földreform-hivatal
kezében maradt. Az ungvári járásban 4 700 katasztrális hold földet vettek el, ebből kiosztottak 2 415-öt, a
terület hivatalosan 35 %-át alkotó magyarsága összesen 546 holdat kapott. A beregszászi járásban 14 ezer
holdat foglalt le az állam, amiből új tulajdonosoknak 5 100-at adtak, a csaknem 75 %-os arányú magyarság
csak ezer holdat kapott.324 Például Bátyúban, mindössze négy csehszlovák telepesnek 417 katasztrális hold
földet adtak Lónyay Gábor birtokából. A Csap melletti Tiszasalamon községben Odeschalchy Zoárdné
birtokából 875 kat. holdat (egy másik, alábbi adat szerint ennél kevesebbet, 787-et) kaptak a kolonisták, a
744 lakosú – ebből 737 magyar – falunak a földhivatal csak 135 katasztrális holdat juttatott.325 Ez utóbbival
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kapcsolatban az 1922. december 21-én hozott kormányrendelet 2. szakasza úgy rendelkezett, hogy a volt
Ung vármegyének az Ung folyótól és a Csap-Ungvár vasúttól nyugatra eső 33 (más, már idézett adat szerint
32) községe – köztük a vasúttól keletre lévő Kisrát, Nagyrát és Tiszaásvány is – „melyek sorsa a ruszin
közvéleményt nagymértékben izgatta”, egyelőre szlovákiai közigazgatás alatt maradt.326 A cseh
légionáriusok letelepítése ellen hiába lépett fel a magyarság, mint például az Országos Magyar Kisgazda,
Földműves és Kisiparos Párt. A szervezet 1921. június 22-én, Bátyún tartott gyűlésén határozatban
tiltakozott a kolonisták bátyúi és tiszasalamoni földhöz juttatása miatt, amelyet a hatóságok természetesen
nem vettek figyelembe. A kisgazdapárt ungi szervezetének július 28-i alakuló ülésén Egry Ferenc, a
kisgazdapárt kárpátaljai elnöke tiltakozásra szólította fel a résztvevőket az ellen, hogy a prágai kormányzat
utasítására „a magyarlakta területekre idegen telepeseket akarnak hozni”.
A korabeli csehszlovák hivatalos kiadványok a „kolonizációról” többnyire szemérmesen hallgattak.
Ritka kivétel a már többször idézett mű, a ruszin nyelven kiadott Карпаторусскія доcтиженія
(’Kárpátorosz eredmények’) című, 1930-ban megjelent többszerzős munka, amely az első évtizedről adott
számot. A földreform kapcsán nyíltan szólt a színmagyar Tiszaháton létesített cseh telepítésekről:
„Колонизовано было до сихъ поръ” (’Kolonizovano bülo do szih por’), azaz „Gyarmatosítva volt eddig”,
felsorolva az érintett magyarlakta falvakat.327 A hivatalos iratok, dokumentumok, kiadványok szinte mindig
csak a fejlődést, az eredményeket mutatták be, elfeledve azt, hogy mindezek sajátos körülmények,
Csehszlovákia politikájának „Janus-arca” keretében valósultak meg. A szemléletre az alábbi megközelítés a
jellemző: „A földreform eredményei természetesen nem mutatkoznak azonnal, különösen nem Podkarp.
Ruszban. Még elég sok idő eltelik, amíg a verhovinai földművelő megtanulja kihasználni a termelésre
biztosított lehetőségeket, amíg megtanul célszerűen gazdálkodni, hiszen a körülmények biztosítva
vannak”.328
A földreform keretében a csehszlovák hatóságok már az 1920-as évek elején megindított akcióval a két
világháború között tizenegy kolonista telepet (községet) létesítettek a Tiszaháton a színmagyar etnikai
terület megbontására. 1927-ig nyolc kolónia – az eredeti ruszin nyelvű szövegben: „колонія” (’kolonija’) –,
azaz „gyarmatbirtok”-ok valósult meg. A „Csap melletti Sztrázs”-on („Страж у Чопа”), valójában
Tiszasalamon községnél – korabeli magyarosodott neve Strázskolonónia –, amely napjainkra egybeépült a
községgel, ahol 23 cseh telepesnek (ezek családok voltak!) 787 katasztrális holdat adtak. A „Bátyú melletti
Szvobodá”-n – „Свобода у Батю”, cseh neve: Svoboda, ’Szabadság’ – három kolóniát létesítettek a korábbi
Lónyay-uradalom területén, ahol 66 volt légionáriusnak 2 814 kat. hold földet juttattak.329
Ide kapcsolódik, hogy Kárpátalja síkvidékét 1930. augusztusában keresték fel a csehszlovákiai magyar
egyetemi hallgatók 1928-1934 között működő társadalmi és kulturális falukutató mozgalmának, a Sarlónak
a tagjai. Vezetőjük, az erdélyi magyar irodalom későbbi jeles alakja, Balogh Edgár először a Beregszászon
kiadott Ruszinszkói Magyar Gazda hasábjain számolt be tíz napig tartó, „Szegényországban” gyalogosan
megtett útjukról. „Ötödik napja járjuk négyen a ruszinszkói magyarok földjét. Mindenütt megdöbbentő kép
tárul elénk: ez a föld a szegény emberek hazája. Évszázados bajok megoldatlanul és a gyarmati helyzet új
keserűségei”.330 A fontos vasúti csomópont Bátyú községben – akkor 1 812 lakosából 85,6 % magyar – a
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sarlós fiatalok azt tapasztalták: csak három-négy gazdacsaládot tartott el a föld. A kisgazdák, a hajdani
úrbéresek ivadékai főként fuvaroztak és napszámba jártak, hogy megélhessenek. Adóhátralékok, és
váltóadósság nyomta őket. A törpebirtokosok és a földnélküliek állattenyésztéssel foglalkoztak, és a
vasútnál is vállaltak munkát. A szegények azelőtt a Lónyay-birtokból, összesen 140 hold legelőt béreltek. A
légionista telepítéssel ez megszűnt, ezért egy ideig a négyszáz szarvasmarhájuknak nem volt legelője.
Később a falunak sikerült a szomszédos magyarországi Mándok községtől földet vennie, amely örült, hogy
túladhatott a falu Csehszlovákiába szakított részein. „Így kárpótolta magát némiképpen a község a saját
erejéből azért a sérelemért, ami a földbirtokreform idején a kolonizációval érte. Még így is földtelen a
lakosság ötven százaléka… A község határában húzódó hatalmas nagybirtok… a kolonisták birtoka lett. A
bátyúi magyar, nem kapott földet a bátyúi határban… Csak temetőre kapott a község két holdat súlyos
pénzért, nagy nehezen. A hatóság már eltiltotta a régi temető használatát. A csontokba ástak ott, nem földbe.
Ezen az alapon lehetett kicsikarni legalább azt a két holdat”.331
A Bátyú melletti új, kolonista települést, Svobodát a trianoni békediktátummal a Magyarországnál
maradt Kislónya és Nagylónya községeknek csehszlovák fennhatóság alá került Badó-tanya, Bagolyszállás,
Csarondahát, Hosszúgorond, Kisbakos, Magyar-ház, Nagybakos, Rókafarok, Újbátyú és Újtanya nevű
külterületi lakott helyeiből alakították ki. Tizenkét év múlva, 1939-ben 7 194 kat. holdon feküdt, 205 háza és
868 lakosa volt.332 A csehek telepszerűen új házakat építettek, a belvíz lecsapolására a földek nagy részét
alagcsövezték és korszerű mezőgazdálkodást, valamint állattenyésztést honosítottak meg. Szvobodán cseh
tannyelvű iskolát nyitottak három osztállyal, Badón pedig két osztályos ruszin elemit. A négy kilométerre
fekvő Bátyún az előbbi telepesek kérésére a hatóságok cseh tannyelvű polgári iskolát létesítettek, ahová a
vélt jobb érvényesülés reményében sok magyar szülő is járatta gyermekét. A faluban ezen kívül öt
osztályból álló cseh nyelvű állami iskolát is emeltek, mindenekelőtt azért, mert a bátyúi vasúti csomóponton
számos cseh alkalmazott dolgozott. A másik két kolónia Kisbakos, illetve Bagolyszállás volt.333 1938. és
1944. ősze között Szvoboda hivatalos neve Horthyfalva334, ma Nagybakos. A közeli Nagydobrony
községben, a Lónyay-uradalomba jártak felesbe műveli a földeket a helybéliek, amelyeket az államfordulat
után hat évre bérbe kaptak. Egyszer híre jött, hogy azokba többé nem vethetnek, mert másoké lesz a föld. A
falusiak mégis földbe tették a magot, mert véteknek tartották parlagon hagyni a szántókat. „Küldöttség ment
Prágába, hagyják meg a nagydobronyiakat a bérletben, még csak három év járt le. Prágában minden rendbe
jött, nem kell félni. ’Mégis ránk ütköztek a legionisták. Meglepték a földet, s ráépítkeztek a vetésre’ –
mondja egykedvűen a nagydobronyi ember. Hozzászoktak az elemi csapásokhoz, viharhoz, tűzhöz, erdei
halálhoz”.335
A negyedik légionionárius kolóniát, Bátyú és a szomszédos Bótrágy falu között alapították Újbótrágy –
cseh nyelven Boutrad’-kolonie, ruszinul Нова Ботрадь, ’Nova Botragy’ – néven 32 telepessel, 900
katasztrális holdon. Az új birtokosok gyermekeinek itt, valamint a Bótrágyon élő cseh alkalmazottak
gyermekei számára egy-egy cseh tannyelvű elemi-, illetve népiskolát nyitottak. A hatodik és a hetedik
kolóniát Munkács és Beregszász közötti főút mentén, a Szernye-mocsár nyugati oldalán fekvő két
településen létesítették. Gát (Hať, Гать) községben tizenhárom telepesnek 184 katasztrális hold földet
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adtak, ezután az állami népiskolában magyar és ruszin kétnyelvű párhuzamos osztályokat indítottak. A
másik kolónián, a szomszédos Pusztakerepec külterületi lakott helyen (Пустокоропеъ, ’Pusztokoropec’,
Nižnỳ Koropec) tizennyolc légionistának 248 hold földet mértek ki.336 Ez a terület korábban Kerepecpuszta
néven Dercen községhez tartozott, és 1925-ben alakították át telepes faluvá, ahol 1939-ben már 129 házban
676-an laktak.337 A Beregszásztól délnyugatra fekvő Tiszacsoma faluhoz tartozó Hedze-pusztán
(Гедзепаста, ’Gedzepaszta’) huszonöt telepesnek 450 kat. hold földet juttattak. Kárpátalján az 1927-ig
létesített nyolc kolónián 177 telepesnek 5 383 katasztrális hold (a táblázat hibás összesítést közöl!) földet
adtak, az egyéb állami anyagi, illetve eszköztámogatás mértékét nem ismerjük.338 Már 1922. végén arról
számoltak be az újságok: „A telepesek félnek kifizetni a föld árát, mert attól tartanak, hogy a magyarok, ha
visszatérnek, elveszik tőlük a földet”. Egy másik lap szerint: „A cseh telepítési akció sikertelenségét
illusztrálja, hogy sok nagybirtokot, mielőtt parcelláztatott volna, elvették tulajdonosától, és most
megműveletlenül hever”.339
Az 1927-ben már fennálló nyolc kolónián kívül további három létesítését tervezték a csehszlovák
hatóságok Kárpátalján. A kilencediket Bótrágy szomszédos településén, Beregsom faluban, ahol a
községhez tartozó Braun-tanya (Берегшомъ – Браунъ) körül ezer katasztrális holdat jelöltek ki ilyen célra.
Beregsomtelep, vagy Somi-kolónia – egyes forrásokban Vadas-tanya – néven jött létre a korábbi Lónyaybirtokból, ahová a cseh kolonisták mellé verhovinai ruszinokat is hoztak. A telepesek számára egy-egy cseh,
illetve ruszin tannyelvű iskolát nyitottak. (A település mai, hivatalos ukrán neve Каштаново, ’Kastanovo’,
értelme ’Gesztenyés’.) A tizedik kolóniát, ötszáz katasztrális holdon szándékoztak létrehozni a Csaphoz
közeli, magyarlakta Kisgejőc községtől délnyugatra, Ястребскій (’Jásztrebszkij’) néven (a ’ястреб’ szó
ruszinul karvalyt jelent).340 Jelenleg hivatalosan Oroszgejőc (’Руські Геївці’) a volt cseh kolónia neve, de
Orosztelep elnevezéssel is ismert. A környék magyarsága azonban Sasfalva-ként említi. A két világháború
között Kisgejőcön a cseh hatóságok ruszin állami elemi iskolát működtettek két osztállyal. A két tervezett
kolónia a következő években megvalósult. Minden bizonnyal az 1400 katasztrális holdon előirányzott
harmadik telep – összességében a tizenegyedik kolónia – is létrejött a Vetzler-birtokon (’Ветзлеръ’
Wetzler?), de forrásunk nem közli, hogy melyik településhez tartozott. Más adatokból feltételezzük, hogy
ezt a kolóniát a Szernye-mocsártól északnyugatra, a Rafajnaújfalu – Szernye – Izsnyéte falvak
háromszögében létesíthették. Tény ugyanis, hogy 1927. körül Rafajnaújfaluban cseh telepeseket juttattak
földhöz, akik különböző kedvezményeket kaptak, sőt a gyermekeiknek cseh tannyelvű elemi iskolát is
indítottak egy osztállyal, s egy tanítóval.341
A fentieken kívül, Kárpátalján a csehszlovák állami Földreform-hivatal tizenkét birtokot, összesen 13
848 katasztrális holdat átadott a Földművelésügyi Minisztériumnak további telepítések céljára. A földek
háromnegyede a hegyvidéken feküdt, a két legnagyobb – 4 006, illetve 5 633 katasztrális hold – Antalóc
(’Анталовцы’, Antalovci), illetve Volóc (’Воловецъ’, Volovec) és Zúgó (’Гуклива’, Hukliva) falvak
körzetében. A többi 17, 63 és 130 hold Iványi (’Ивановцы’, Ivanyovci) Rákócziszállás (’Завадка’,
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Zavadka), illetve Alsóverecke (’Нижне Верецки’, Nizsnye Verecki) helységekben. Schönborn Donaldnak,
a Kerecke falu melletti Csonok-Hrab (’Чонок Грабъ’) nevű 600 holdas birtokát is kijelölték kolonizálásra.
A síkvidéki magyarlakta területeken az alábbi földeket szánták telepítésre: Eszeny külterületén Macskarév
(’Есени – Мачкарево’, Eszeni Macskarevo) 594, Nagydobrony községben a Szihermann-birtok
(’Сихерманнъ’, eredetileg minden bizonnyal Sichermann) 533 hold. Bátyú községben Lónyay Menyhért
670, Lónyay Gábor Újtanya (’Уйтаня’) nevű tulajdonán 396, Munkácson (személyes használatú) 34,
Nagybakta (’Велика Бакта’, Velika Bakta) községben 1 172, összesen 3 399 holdat.342 Az 1920-as évek
végétől újabb légionárius, illetve cseh-morva telepeket hoztak létre. Így Bátyútól keletre Izsnyéte és Szernye
térségében, valamint az ugocsai Nevetlenfalu helységben.343 A csehszlovák állami földhivatal csak 1931.
szeptemberében kezdte meg Dolha községben a Teleki-család birtokának a kisajátítását. Az uradalom felét a
Máltai Lovagrend vásárolja meg, mintegy háromezer katasztrális holdon pedig számos kis- és középbirtokot
mérnek ki.
A cseh kolóniákon kívül a hegyvidékről lehívott ruszinoknak – akiket szintén előszeretettel használt fel
a csehszlovák hatalom a magyar etnikai terület megbontására, az asszimilációs folyamatok elindítására –, is
létesítettek kolóniákat, és a leköltözőknek különféle kedvezményeket adtak. Csap közelében, az egykori
uradalmi Szalánci-tanyára 1927-től telepítettek a cseh hatóságok ruszinokat, amely Cservona (’Червона’,
ma Csarondahát) néven kisközséggé fejlődött. 1925-ben Munkács környékén öt község területéből vált ki új,
kolonizált település, ezek közül az egyik – Dercen – lakosságának több mint 80 %-a magyar volt –, amely
cseh nyelven a Nižni Koropec (magyarul: Alsókerepec, Schönbornfalva, Alsóschönborn) nevet kapta.
Bábakút községből Pokuťa, Hátmeg faluból Klimovice (nem Klimovec!), Dávidfalva településből
Henderovice, Malmos községből Čerenik (nem Černik!) cseh kolóniákat hozták létre.344 A Beregszász
melletti uradalmi Tasnád-tanyára az 1920-as években hoztak ruszinokat, ahol a cseh hatalom ruszin tanodát
is létesített számukra. Napjainkra szintén kistelepüléssé fejlődött Tasnád (’Затишне’, Zatisnye) néven. A
Nagyszőlős közelében fekvő Verbőc (’Вербовець’, Verbovec) község határában, 1923-ban alapították a
Verbőc-kolónia vagy Új-Verbőc telepet a cseh földreform által kisajátított földeken. (E faluból származott
Werbőczy István /1458-1541/ a híres joggyűjtemény, a Tripartitum összeállítója.) A település neve 1946-tól
Puskino (Пушкіно). Szintén ez időben létesítették az akkori csehszlovák-román határ melletti Akli falu
közelében – még ma is ismert nevén – Ruszintelepet, amelyet 1946-ban Nove Klinove-nek (’Нове
Клинове’, Újakli) kereszteltek át, de Aklitanya-ként is ismert. Lakossága a kárpátaljai csehszlovák korszak
végén, 1938-ban nem érte el a 200 főt.345 Az 1938. november 2-i bécsi döntés után a cseh telepesek
visszaköltöztek Csehországba. (Az 1944. végéig tartó újbóli magyar korszak után, 1945-től a szovjet
hatóságok hegyvidéki ruszinokat hoztak a helyükre, sőt újabb magyarlakta falvakban folytatták a
csehszlovák gyakorlatot a magyar települések etnikai megbontására.)
Közben, még 1924-ben a csehországi német, illetve a „a szlovenszkói és ruszinszkói szövetkezett
ellenzéki (magyar) pártok” képviselői – Szent-Ivány József (1884-1941) és Jabloniczky János – újabb
petíciót juttattak el a Népszövetséghez, amelyben az agrárreformmal kapcsolatos nemzetiségi sérelmeket
tárták fel.346 Ezeket így összegezték: „a földbirtok törvények végrehajtása, noha általános törvényeknek
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látszanak, nem áll összhangzásban a szerződő államoknak jogaival és kötelességeivel, amint azokat a
békeszerződések állapították meg, hanem ellenkezőleg a kisebbségeknek a békeszerződések által biztosított
és a Népszövetség magas védelme alá helyezett jogainak megsértését jelenti”. A panaszirat csak cseh-,
illetve morvaországi, sziléziai és szlovákiai eseteket tartalmazott, kárpátaljaiakat nem, kivéve az
erdőbirtokokat. Ehhez hozzá kell tenni, hogy pusztán technikai okokból a jobb minőségű részek
kiválasztása, esetleg a birtokos által az ún. lefoglalási törvény 11. §-a alapján emelt igényekre való
tekintettel, az állam nagyobb terület elkobzását irányozta elő a maga számára, mint amennyit valójában meg
akart szerezni.347 A földreformmal kapcsolatos petíciót a világszervezet főtitkára 1924. október 3-án juttatta
el a prágai kormányhoz. Az utóbbi válaszában ismét azt hangsúlyozta, hogy a folyamodvány torzítva, illetve
pontatlanul adott elő eseteket, amelyek nem igazolják, hogy „a kisebbségi jogokon sérelem esett volna”.
Ezzel az ügyet mind a Népszövetség, mind Prága ad acta tette.
A földreform végrehajtása után, az 1920-as évek végén Kárpátalja lakosságának 96,10 %-a egy-tíz
hektáros parcellákban birtokolta az összes földterület 63,85 %-át. A vidék földterülete 15,26 %-án a
népesség 3,32 %-ának volt tíz-harminchektáros földje. A kárpátaljaiak 0,51 %-a harminc-száz hektáron az
összes föld 7,25 %-át, a lakosság 0,16 %-a száz hektáron felüli birtokokon az összes föld 13,51 %-át
birtokolta.348 A csehszlovák központi földbirtokhivatal adatai szerint az 1919. április 16-i törvény alapján,
1931. január 1-jéig Kárpátalján a 442 258 hektár összes mezőgazdasági területből 45 379 ha (10,26 %)
került földbirtokreform-eljárás alá, amely 104-104 közép-, illetve nagybirtokost, valamint 116
majorgazdaságot érintett. A terület egésze a reform szempontjából: Kárpátalja 1 268 692 hektár
összterületéből 238 908 ha-t (18,83 %), azaz csaknem az ötödét lefoglalta az állam.349 A csaknem két
évtizeden keresztül tartó kárpátaljai földreform nemcsak a korábbi birtokszerkezetet bontotta meg, hanem a
nagy uradalmak felbontásával, az elbocsátott mezőgazdasági munkások és cselédek a falvakban
folyamatosan gyarapították a munkanélküliek számát. E falusi és pusztai földmunkások nagy része munkát
keresve a városokba tódult, amelyek azonban nem tudták felszívni a növekvő tömeget. Ez volt a közvetlen
oka a kárpátaljai városokban a két világháború között kialakult nagy lakásínségnek.350
A csehszlovák földreform – már írtuk – Kárpátalján 440 ezer katasztrális hold földet jelölt ki, amelynek
több mint a fele – 223 ezer – a munkács-szentmiklósi Schönborn-uradalmat érintette. A vidék évszázadok
óta legnagyobb birtoka 1726-ig volt fejedelmi Rákóczi családé volt, ekkor VI. Károly császár a német
mainzi érseknek adományozta a Habsburg-háznak a Rákóczi-szabadságharc elleni háborúra nyújtott
hatalmas pénzkölcsönök ellentételezéseként. A latifundium sajátos módon cserélt gazdát a csehszlovák a
földreform keretében, a Prágában 1928. május 17-én kelt, és január elsejére visszamenő hatályú adásvételi
szerződéssel. A megállapodás szerint Schönborn-Buchheim Frigyes Károly és fia, György, bécsi lakosok 35
millió csehszlovák koronáért eladták domíniumukat, annak összes tartozékával együtt egy svájci francia
pénzcsoportnak. Az új tulajdonos a vidék fő folyójának a cseh nevén, megszervezte a Latorica Gazdaságiés Ipari Rt.-t, amely összesen 165 314 katasztrális holdat birtokolt. Ebből erdő 138 659 (84,48 %), erdei
tisztás 6 164, rét és legelő 8 654, egyéb mezőgazdasági terület 9 718 hold. A tőkéscsoport egy katasztrális
hold mezőgazdasági területet átlagban, mindössze 211,71 Kč-ért vásárolt meg, az akkori földárakhoz képest
igen olcsón. A részvénytársaságnak eladott ingatlanok 119 községben feküdtek, melyeket 181 telekkönyvi
betétszám alatt tartották nyilván azokat. A Schönborn-uradalom – vezérigazgatósága Bécsben működött –
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birtokában maradt parcellákat, ezek tíz településen terültek el: a legtöbb Beregszentmiklóson, Munkácson,
Beregszászon, Kölcsényben, Kékesfüreden. Ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag csak a domíniumnak a
központi része maradt a Schönborn-Buchheim családé, túlnyomó része a Latorica Rt. tulajdonába került.351
A svájci tőkéscsoportnak 35 millióért eladott nagyobb uradalmi rész valóságos értékét mintegy
kétmilliárd Kč-ra becsülték. A földreform keretében, a hivatalos álláspont szerint Kárpátalja legértékesebb
részét azért juttatták ilyen olcsón a befektetők kezére, hogy azzal „induljon meg Ruszinszkó
indusztrializálása (iparosítása)… Az volt a cél, hogy kenyeret kapjon a kárpátaljai szegény nép”. A Latorica
Rt. ehelyett „még a meglévő munkaalkalmakat is leépítette, kegyetlen vámszedője lett a nyomornak,
koldusbotra juttatott ezreket és a legszörnyűbb uzsoragazdálkodást vezette be”.352 Az rt. először elbocsátotta
a nagy tapasztalatú régi alkalmazottakat, akik egész életüket a birtok szolgálatában töltötték. Uradalmi
nyugdíjakat és kegydíjakat vontak el. A Latorica nem munkát hozott a népnek, hanem uzsoraüzleteket kötött
az emberekkel az általa igen olcsón megszerzett mezőgazdasági területeken. Csak a Szernye-mocsár 12 ezer
katasztrális holdja hetven ruszin és magyar község lakosságát tartotta el, amely a vásárlási ügylettel a
Latorica Rt. birtoka lett. Az 1930-as évek elején a földtelenség és a nyomor arra késztette több község
lakosságát, hogy tárgyalásokat kezdjen az rt.-vel. Az utóbbi magyar holdanként 3600-4000 Kč-ért kínálta
eladásra azt a földet – csak legelőt és kaszálót! –, amelyért néhány évvel korábban, mindössze 187,50 Kč-t
(!) fizetett.353
A prágai kormányzat az erdőgazdálkodás irányítására, Kárpátalján három erdőigazgatóságot szervezett
Ungváron, Bustyaházán és Rahón, amelyek az erdőségek prágai központi igazgatóságának alárendeltségébe
tartoztak. Összesen 336 ezer hektáron folytattak erdőgazdálkodást, és éves átlagban fél-félmillió köbméter
puha-, illetve keményfát termeltek ki. A három erdőigazgatóság Kárpátalja erdőterületének mintegy 54 %-át
kezelte. A többi döntő része a Schönborn-uradalom, majd a Latorica Rt., illetve kisebb birtokosok
tulajdonában volt.354 Az erőteljes fakitermelést – helyenként rablógazdálkodást –, az újrafásítás
elhanyagolását mutatta, hogy 1921. és 1927. között az erdőterület több mint 4 325 hektárral, 619 046
hektárról 614 721 hektárra csökkent.355 Az 1930-as években Kárpátalján a fűrésztelepek száma kereken
ötven, ebből mintegy tizenöt üzem volt állami tulajdonban.356 Ide kapcsolódik, hogy a két világháború
közötti Kárpátalján – egyedül Európában – Perecsenyben (a Bantlin Rt., 1500 munkással), Turjabisztrán,
Szolyván és Nagybocskón (a Klotild Rt.) működött, a fa száraz lepárlását végző vegyi-üzem.357
Az erdőségek mellett, Kárpátalja másik legjelentősebb természeti kincse az ásványi só volt, amely
Aknaszlatina községtől nyugat felé Taracköz helyiségig, majd onnan északi irányba, Nyéresháza településig
húzódott a földben, mintegy 300 méter vastag rétegben, kb. 3,6 millió m2-n elterülve. A só, Aknaszlatina
vidékén volt legközelebb a felszínhez, ahol átlagban napi negyven-hatvan vagonnal termeltek ki. A két
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világháború közötti Csehszlovákiában a só értékesítése állami monopólium volt. Aknaszlatinán évente
átlagban mintegy 155 000 tonna sót bányásztak – mely fedezte az ország étkezési só szükségletét –, amiből
kb. 43 000 tonnát Kárpátalja és Szlovákia használt fel, a többit Cseh- és Morvaország.358 „Brünnbe
szállították azt a sót, amelyre már szükségük nem volt, mindig félve és tartva attól, hogy egyszer nem lesz
az övék”.359 A prágai kormányzat nem engedélyezte, hogy a só egy részét külföldön értékesítsék.
Kárpátalján 1922. és 1928. között nagy arányú állami építkezések indultak,360 amely fellendítette a tégla-és
cserépipart, valamint a kőbányászatot. Ebben az időben számos új téglagyárat alapítottak, azonban az 1930ben bekövetkezett gazdasági világválság miatt, termelésük rohamosan csökkent.
A Csehszlovák Államvasutak, a ČSD a kárpátaljai vasúti forgalom teljes, zavartalan üzemét csak az
egész terület katonai megszállása után fél évvel, 1920. végére tudta elérni. Ennek egyik oka, hogy a korábbi
magyar területről a mozdonyok és a vagonok jelentős részét a szomszédos országokba, Romániába,
Ukrajnába és Lengyelországba hurcolták. Az 1919. szeptember 10-i saint-germaini békeszerződés
mindösszesen 632 km hosszú vasutat juttatott Csehszlovákiának a demarkációs vonaltól keletre fekvő
kárpátaljai területen. Ebből 509 km-t a Magyar Kir. Államvasutak, a MÁV által üzemeltetett addig, illetve
volt a tulajdonmában. Fővonalak: Csap–Ungvár–Nagyberezna–Uzsok–államhatár 128 km, Csap–Bátyú–
Munkács–Kisszolyva–államhatár 110 km, Bátyú–Királyháza 69 km, Nevetlenfalu–Királyháza–Taracköz 73
km, Nagybocskó–Gyertyánliget–Kőrösmező–államhatár 62 km. A MÁV helyiérdekű vonalai: Ungvár–
Palló–Bátfa (–Vaján) 13 km, Ungvár–Antalóc 35 km, Taracköz–Nyéresháza 15 km, (Máramarossziget)–
Nagybocskói gyártelep 1 km, (Szigetkamara–) Aknaszlatina 3 km. Más magántársaságok üzemeltették a
többi helyiérdekű vonalat. Ezek közül a leghosszabb – 110,2 km –, és legjelentősebb a Beregszász–
Kovácsrét, a Nagyszőllös–Komlós, illetve az Ilosva–Gyilalja között közlekedő Borzsavölgyi Gazdasági
Vasút, a BVGV volt. A Máramarosi Sóvasút teljes hossza 10,6 km. A Homonna–Takcsány közötti
Helyiérdekű Vasútból mindössze 2,3 km került Kárpátalja területére.361
A ČSD prágai vezérigazgatóságának ún. „megszállási bizottsága”, szervezte újra a vasúti közlekedést
Kárpátalján a csehszlovák hadsereg előnyomulása, valamint a vasútállomási hivatalok átvétele után. Cseh
hivatalnokokat és pályamunkásokat irányítottak a területre. A prágai Vasúti Minisztérium már 1919. február
5-én megalakította a ČSD kassai igazgatóságát, amely később az összes kárpátaljai vonalat üzemeltette. A
Csehszlovák Államvasutak június 6-án, Csap csomópontban újjászervezte felügyelőséget, amely kezdetben
csak a Szürte – Uzsok pályát irányította. A Csap – Bátyú – Munkács – Kisszolyva vonalat még a román
hadsereg ellenőrizte, amely csak július 7-én vonult vissza Csapról. A csehszlovák katonaság fokozatosan
utána nyomulva, augusztus 1-jére jutott el Beregszászba, amely ekkor néhány hétre csehszlovák–román
határállomássá vált. A csehszlovák haderő csak ezután tudta elfoglalni a Bátyú – Kisszolyva közötti vasúti
fővonalat. Hosszas akadékoskodás után, szeptemberben a román haderő újra hátrált, nyomában a
csehszlovák csapatok haladtak. Csak az utóbbi alakulatok Kőrösmezőre való bevonulása után, 1920. július
23-án indult meg Máramarosban a ČSD forgalma. Közben, öt héttel korábban, június 17-én a Csehszlovák
és a Román Államvasutak szerződést kötött a párhuzamos, azaz peage közlekedésre. Ezután Taracköz
közégtől néhány km-re keletre a vasút, hídon halad át a folyón, a Tisza bal partjára.362 Innen a ČSD
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szerelvényei román területen haladtak a Hosszúmező–Szarvaszó–Máramarossziget–Szigetkamara–
Tiszaveresmart–Tiszakarácsonyfalva–Bocskó–Tiszalonka–
Erdészvölgy–Visóvölgy
szakaszon,
itt
átrobogott a Visó folyó hídján, és néhány kilométerrel Terebesfejérpatak község alatt visszatértek a
csehszlovák részre. (Az említett Bocskó állomás, az akkor csehszlovák területen lévő Nagybocskó vasúti
pályaudvara volt Romániában.)
A két világháború között Kőrösmezőn volt a végállomása a ČSD leghosszabb, mintegy 1200 km-es
belföldi vonalának, ahová Prágából is közlekedett oda-vissza közvetlen gyorsvonat. 1922-ben normál
nyomtávú vasútvonal hossza 481, a keskenynyomtávú személyszállító (a korábbi helyiérdekű) pályáké 159,
a keskeny nyomtávú erdei vasutaké (ezek egy részét személyszállításra is használták) 188, összesen 828 km.
Ezen kívül 640 km olyan erdei vasúti pálya működött, amelyen kizárólag csak fát szállítottak.363 Az
előbbiekhez hasonlóak az adatok az 1930-as évek elejéről.
Az 1920-as évek elején, Kárpátalján a hegyi utak túlnyomó része keskeny és elhanyagolt. 1922-ben
állami kezelésű utak hossza 521 km, amely a Técső–Aknaszlatina–Nagybocskó út tervezett korszerűsítése
után 941 km-re nőtt. Az utakból 794 km megyei kezelésű, ezen kívül a kövezett mellékutak hossza 958 km.
Az állami és megyei, valamint mellékutakból 100 km2-re 17,8 km (Csehországban 68 km), 1000 lakosra
3,75 km jutott.364 Az említett Técső és Nagybocskó közötti út kötötte össze Kárpátalja legkeletibb pontját
Ungvárral, és helyettesítette a Tisza bal partján lévő vasútvonalat, amely a prágai kormány már említett
baráti ajándékaként Romániához került. 1928-ban adták át a forgalomnak az Ungvár–Beregszász–Huszt–
Nagybocskó–Rahó–Kőrösmező főútvonalat.365
Az 1920-as évek elején, Kárpátalján 95 posta- és távírda központ működött, amelyekből egy-egy jutott
136 km2-re és 6503 lakosra. A posta- és távírda igazgatóság Kassán működött, ide tartozott az ungvári
kerületi hivatal.366 Ezekben az években a Knotkov-testvérek prágai székhelyű „Mikrofon” vállalata kapott
megbízást a kárpátaljai telefonhálózat kiépítésére. Ungváron 800 fővonallal egy teljesen automatikus
telefonközpontot helyeztek üzembe, amelyhez 140 külső állomás és a 10 postai alközpont kapcsolódott
Ruszinszkó területén.367 A csehszlovák korszak reprezentatív kiadványa természetesen elhallgatta – pedig az
egyes ágazatok fejlődésének ismertetésekor szívesen hivatkozott a magyar korszak, persze elmarasztalt
eredményeire –, hogy a kárpátaljai telefonhálózat kiépítése nem ekkor, hanem több mint két évtizeddel
korábban kezdődött. Ung vármegye 1900. március 13-i közigazgatási bizottságának ülése indítványozta,
hogy a már meglévő távíróoszlopok felhasználásával létesítsenek „távbeszélő”, azaz telefonhálózatot az
Ungvár – Uzsok, az Ungvár – Perecseny – Havasköz (Lyuta), valamint a Perecseny – Turjasebes
(Turjabisztra) szakaszokon. A beruházáshoz a kincstár ungvári főerdő-hivatala is – mint érdekelt –
csatlakozott pénzzel, illetve faanyaggal.368 Ung vármegye 1902. június 26-i közgyűlés az alispánt, hogy „a
(nagy)bereznai – uzsoki vasutat építő vállalattal az általok épített távbeszélő hálózatnak az építés befejezte
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után leendő átengedése iránt a tárgyalásokat, kezdje meg”.369
A csehszlovák posta 1920-tól vezette be az új hely-keletbélyegzőket. Ezek közül kezdetben csak néhány
volt egynyelvű, azaz cseh, amelyekre a „Č.S.P.” (Československá Pošta”) feliratot is vésték. Így például
Užhorod (Ungvár), Mukačevo (Munkács), Čop (Csap), Surty (Szürte) és Tarnovce (Ungtarnóc). A csehrutén kétnyelvű postabélyegzők bevezetését már 1920-ben megkezdték a hatóságok. Természetesen a
magyarlakta településeken is, ahol a cseh mellett nem magyarul, hanem ruténül nevezték meg a magyar
falvakat. Így például BAŤU – БАТЮ, később BOŤOVO – БАТЬОВО (Bátyú), HAŤ – ГАТЬ (Gát),
VULOK – ВУЛОК, később VÝLOK – В‰ЛОК (Tiszaújlak), SIRTE – СИРТЕ (Szürte). A színmagyar
Beregszász postabélyegzője is „természetesen” kétnyelvű volt: BEREGSAS – БЕРЕГСАСЪ, később
BEREHOVO – БЕРЕГОВО. A két világháború között 95 kárpátaljai település postahivatalában, valamint
25 helység postaügynökségén használták az előbbi cseh-rutén bélyegzőket. Az ajánlási ragjegyek is
hasonlóan kétnyelvűek voltak.370
A prágai kormányzat a Kárpátalján működő korábbi magyar- és rutén áru-, illetve hitelszövetkezetek
alapjait is megrendítette. Már az 1919-ben hozott 210. számú törvény a Felvidéken – pozsonyi székhellyel –
egy szövetkezeti kényszerközpontot hozott létre látszólag azzal a céllal, hogy az új államba került
szövetkezetek anyagi ügyeit felszámolja korábbi budapesti központjaikkal. Ez volt az eljárás az 1918. előtt,
az Egan Ede, majd a Kazy József vezette az ún. hegyvidéki gazdasági mozgalom keretében alakított
kárpátaljai áru- és hitelszövetkezetek esetében is. A 210. számú törvény végrehajtása 1924-ben befejeződött,
de a csehszlovák hatóságok közben olyan törvényt hoztak, amely szerint adó-, illetve illetékkedvezményt
csak a kényszerrel létrehozott központban lévő tagszövetkezetek kaphatnak, a többi nem. Ez azt jelentette,
hogy új hitelszövetkezetek alakítása lehetetlenné vált. Így az 1930-as évek elejére, a magyar korszak alatt
alakított több száz volt Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegyei áru-és hitelszövetkezet száma a
korábbinak a töredékére, hetvenre zuhant, amelyek az ungvári elszámoló- és áruellátó központhoz
tartoztak.371 A hivatalos álláspont szerint az 1926. évi 131. számú törvény alapján úgy „egyesítették” a
Kárpátalján addig működő szövetkezeteket, hogy a központ ellenőrző szerepet kapott fölöttük. 1928-ban
összesen 363 szövetkezet működött Kárpátalján, ezek megoszlása: 142 a hitel-, (39,1 %), 114 fogyasztási
szövetkezet (31,4 %). A többi: 28 földműves, 17 házipari, 14 gyümölcs, kilenc tej, nyolc áruraktári, hét
szőlészeti szövetkezet, a többi egyéb.372 A területen 1935-ben 357 szövetkezetet tartottak nyílván,
amelyekből azonban csak 293 működött, a többi 63 nem. Tevékenységük szerinti megoszlásuk az előbbihez
hasonló.373
Már az 1920-as évek elején az országos költségvetés megtakarításainak nagy részét Kárpátaljára (és
Szlovákiára) terhelte a prágai kormányzat, amely azt jelentette, hogy az ide tervezett út- és vasútépítéseket
és a rendkívüli befektetésekre felvett állami hiteleket elvonták. Többek között emiatt, a szlovákiai, a
kárpátaljai magyar és német ellenzéki pártok 1923. áprilisában emlékiratot nyújtottak be a Népszövetséghez,
amelyben elsősorban a magyar kisebbség panaszait terjesztették elő. A beadvány valóságos sérelmeket adott
elő, így a csehszlovák közigazgatásnak, a nemzetiségi közösségeket megkülönböztető gyakorlatát, a
nemzetiségi statisztika torzításait, az állammal való érintkezés problémáit, a gazdasági, az iskolai és a
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kulturális diszkrimináció eseteit sorolta fel. A Népszövetség főtitkára a kisebbségek petícióját és a
csehszlovák kormány részletes indoklású cáfolatát a világtestület tudomására hozta. Egyéb intézkedés az
utóbbi két fél részéről nem történt.374
A Kárpátalját irányító ungvári kormányzóságon 1921. szeptember 27-én foglalta el hivatalát az első
kinevezett tanügyi szakelőadó. Az oktatás megszervezése sok gondot okozott, mert számos iskolaépület a
háború idején megrongálódott, kevés volt a tanító és a tanár, illetve az iskolai osztályok száma, rendezetlen
volt a tanítás nyelve, hiányoztak a tankönyvek. A csehszlovák hatóságok jó néhány nagy múltú iskolában
megszűntették a magyar tannyelvű oktatást, így például már 1919. szeptember 11-én, a munkácsi
gimnáziumban. Egy év múlva, 1920. október 12-én a magyar szülők értekezletet tartottak, majd a kárpátaljai
kormányzósághoz, a prágai miniszterelnökséghez és az iskolaügyi minisztériumhoz eljuttatott emlékiratot
állítottak össze. Ebben követelték a munkácsi magyar iskolák, köztük a gimnázium visszaállítását, az
elbocsátott magyar tanerők újraalkalmazását, és tiltakoztak az ellen, hogy a hatóságok a felekezeti
hovatartozás alapján korlátozzák gyermekeik magyar tannyelvű osztályokba való feltételét. A munkácsi
reálgimnáziumban 1925. június 9-én tartották az utolsó magyar érettségizett, a tanulmányait legkésőbb
befejezett, kimenő osztállyal.
Közben Nagyszőllős küldöttsége 1921. szeptember 9-én kereste fel Ungváron, a kormányzóság
iskolaügyi osztályát, ahol tiltakozott az ellen, hogy az előző évi beadványra nem kaptak választ. A küldöttek
megismételték kérelmüket, hogy a településen a megszűntetett intézmények helyett újra indítsanak magyar
elemi és polgári iskolai osztályokat, melyek létesítéséhez a szülők anyagilag is hozzájárulnak. A hatóság
ismét elutasította a nagyszőllősi szülők kérelmét. Közben az 1920. április 14-én fogadtak el az 1918.
december 31. előtt szerzett tanítói oklevelek, „mint külföldi okmányok” nosztrifikálásának, azaz
csehszlovák állami érvényesítésének feltételeiről. 1925. augusztusáig mindössze 252 kárpátaljai tanító
végleges kinevezését írta alá Beszkid Antal kormányzó, rajtuk kívül ekkor még 1048 tanító élt
bizonytalanságban, mert nem volt kinevezve. Közben a kárpátaljai hatóságok már 1921. januárjában
elrendelték, hogy az év végéig Podkarpatská Rus minden „idegen ajkú” (tehát döntően magyar) tanítójának
vizsgát kell tennie ruszin nyelvből, Csehszlovákia földrajzából és történelméből, valamint Podkarpatská Rus
történelméből. Az iskolaügyi minisztérium 1921. novemberében a magyarországi középiskolákban szerzett
érettségi bizonyítványok nosztrifikálását is. Ebből az időből írta sokatmondóan a Ruszinszkói Magyar
Hírlap: „Padlásra, pincébe, kamrákba kerültek az iskolák magyar ifjúsági, tanítói és tanári könyvtárai.
Ezeknek is csak a maradékai már. Azok a maradékok, amiket a megszálló hadsereg (ti. a csehszlovák – B.
J.) nemzeti fanatizmusa felfűteni, szélnek és víznek ereszteni már nem tartotta szükségesnek”.375
A szabályszerű kárpátaljai oktatás megindításához járásonként legalább 20 millió Kč-re lett volna
szükség. A bajokat növelte, hogy 1921-ben a Kárpátalján tartózkodó 674 tanító és tanár közül csak 379-en
tették le a hűségesküt a Csehszlovák Köztársaságra, a többiek kivártak a körülmények rendeződéséig. Az új
államhatalomnak „a hiány enyhítésére a szomszédos Galíciából és Oroszországból emigrált (ukrán, illetve
orosz) tanárokat kellett alkalmazni”. 1921-ben Kárpátalján összesen 530 elemit, illetve népiskolát
szerveztek újjá, amelyek közül 357 kárpátorosz (ruszin), 118 magyar, kilenc német és 17 vegyes tannyelvű
volt. Ezen kívül polgári iskolák és gimnáziumok is oktattak, de ezek számát a dokumentum nem közölte.
Ungváron és Munkácson ruszin kereskedelmi iskola működött csehszlovák, illetve magyar tagozattal. A
munkácsit akadémiává fejlesztették, és új épületbe költöztették. Nagyszőlősön a kereskedelmi iskolán kívül
egy állami fémipari, Ungváron és Kőrösmezőn egy-egy faipari szakiskola tevékenykedett, amelyekhez
internátus is tartozott. „Ezeknek a kereskedelmi iskoláknak, az akadémiának és a szakiskoláknak a jelenlegi
gazdasági válságban (ti. az 1930-as évek elején) csekély jelentősége volt, mert a végzősök nem tudtak
elhelyezkedni a képzettségüknek megfelelően. Sok kereskedelmi akadémiai végzős kérte felvételét kisegítő
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tanári állásokba, mert a népiskolákban még ekkor is nagy volt az oktatói hiány”.376 Közben a csehszlovák
nemzetgyűlés 1923. június 8-án elfogadta a 137. számú törvényt, amely a köztársaság minden kisebbségi,
azaz nem cseh/szlovák tannyelvű középiskolájában és tanítóképzőjében az 1923-1924. tanévtől elrendelte az
államnyelv kötelező tanítását.
A csehszlovák hatalom a földreform mellett, a magyarság anyanyelvi iskoláinak, illetve oktatásának a
korlátozását tartotta a leghatékonyabb módszernek az asszimilációs folyamatok beindítására. Ezért a cseh
iskolák mellett számos, döntően magyarlakta településen nyitottak ruszin tannyelvű iskolákat. Cseh
tannyelvűek tanodák működtek többek között az alábbi magyarlakta településeken: Macsola (itt óvoda is),
Mezőkaszony, Nagybereg (itt félszáz cseh család élt), Nagybégány, Rafajnaújfalu, Szernye, a volt Ugocsa
vármegyében; Csepe, Feketeardó, Tiszaújlak, valamint a Felső-Tisza-vidéki Nagybocskón, ahol a mintegy
270 cseh lakos számára az elemin kívül cseh polgári iskolát is felállítottak. Ruszin tanintézmények az ungi
tájon: Császlóc, Fornos, Kereknye, Nagydobrony, Nagygejőc, Őrdarma, Unghosszúmező; az ugocsai részen
Batár, Fancsika, Gödényháza, Karácsfalva, Mátyfalva, Salánk, Tiszafarkasfalva, Tekeháza; a Felső-Tiszavidék nagyobb vagy kisebb részben magyarok által is lakott településein: Visk, Técső, Aknaszlatina, Rahó.
A cseh tannyelvűek mellett ruszin iskolák is működtek az alábbi településeken: Beregrákos (itt kéttucatnyi
cseh élt), Barkaszó (itt erőteljes ruszin betelepülést kezdeményeztek), Királyháza, Bustyaháza,
Gyertyánliget, Kőrösmező. A Kárpátaljára vezényelt 40 000 fős cseh közigazgatási és közrendészeti
személyzetnek, valamint a telepeseknek 1920-ban 4 óvodát, 22 elemi és 1 polgári iskolát állítottak fel, az
1931. évre ezek száma már 45-re, 158-re, illetve 14-re növekedett. Ezen kívül 3 cseh tannyelvű gimnázium
és 1 tanítóképző tagozat működött. Ez azt jelentette, hogy Podkarpatska Rus-on 212 cseh lakosra jutott egy
cseh tannyelvű elemi iskola, a magyarok esetében négy és fél annyira, 945-re; a ruszinoknál 998-ra.377 Az
1930-as évek elején már 365 cseh tannyelvű elemi-, 23 cseh középfokú iskola, 3 cseh gimnázium és egy
cseh tanítóképző működött Kárpátalján.378
Az 1935-1936-os tanévben Kárpátalján összesen 769 népiskola működött 3 271 osztállyal, 3 131
tanítóval, a tanulók száma 146 681. A kárpátorosz (ruszin) elemi iskolák száma növekedett jelentősen –
csaknem százzal –, a korábbi, 1921. évi 357-ről 465-re. Összesen 2 207 osztállyal, 2 069 tanítóval
működtek, a tanodákat 102 152 gyerek látogatta. Kárpátalján az előbbi tanévben, 158 csehszlovák (a
valóságban cseh) tannyelvű iskolát – 613 osztállyal, 618 tanítóval – tartott fenn az állam, amelyekbe 22 178
tanuló járt. Meg kell jegyeznünk, hogy az előbbi adat magába foglalta azt a jó néhány ezer ruszin és magyar
anyanyelvű gyereket is, akiket szüleik a jobb érvényesülés reményében cseh iskolába írattak. Másrészt a
hatóságok különféle kedvezményekkel – ingyen tanszerek, kedvezmények, ruhasegélyek stb. – is erre
ösztönözték a nemzetiségi lakosságot, főként a magyarokat, a cigányokat és a ruszinokat. A Kárpátalján
tevékenykedő 40 ezer cseh alkalmazott köréből ugyanis nem került volna ki, több mint 22 ezer tanuló a cseh
népiskolákba. A magyar népiskolák száma másfél évtized alatt, az 1935-1936-os tanévre is változatlan – 118
– maradt, ekkor 365 osztályba 18 171 gyerek járt, akiket 363 tanító oktatott. A német tannyelvű népiskolák
száma 17-re nőtt (39 osztály, 34 tanító, 1 818 gyerek), ezen kívül még négy román elemi (31 osztály, 31
tanító, 1 620 tanuló) és hét zsidó népiskola (16 osztály, 16 tanító, 741 gyerek) működött. A polgári iskolák
száma: 18 kárpátorosz, vagyis ruszin (125 osztály, 151 tanár, 5 311 diák) és 17 csehszlovák (100 osztály,
108 tanár, 3 626 tanuló). Kárpátalján ekkor nem volt önálló magyar polgári iskola, a más tannyelvű polgári
tanodák összesen 24 magyar osztályában 28 tanár 988 diákot oktatott. (A németek esetében ez 3 osztály, 3

376

Клима, В. / Klima, V., 1936. 102. p.

377

Erdélyi I., 1984: 14-15. p.

378

Marina Gy., 1977: 103. p.

98
379

tanár, 139 diák).
Különösen súlyos veszteség érte a munkácsi görög katolikus püspökség iskolahálózatát. Az
egyházmegye 1919-ben 384 elemi népiskolát tartott fenn, a csehszlovák uralom alatt csaknem valamennyit
bezárták, 1936-ban már csak 25 működött. Ennek oka, hogy az egyházközségek azokat a saját erejükből
nem tudták fenntartani, a prágai kormányzat viszont nemcsak nem támogatta, hanem üldözte is azokat, mert
nem tartotta kívánatosnak a valláserkölcsi nevelést, és mert attól tartott, hogy a görög katolikus népiskolák
ápolni fogják a magyar kapcsolatokat.380 Kárpátalján ez időben több száz emigráns orosz és ukrán tanító
tevékenykedett, akik hatékonyan közreműködtek a ruszin nép nemzeti öntudatának sorvasztásában, hiszen a
cseh hatóságok ezeket a személyeket szívesen kinevezték a rutén nyelvet is oktató tanintézményekbe.381
Az impériumváltozás idején, 1919-ben Kárpátalján három reálgimnázium működött Ungváron,
Munkácson és Beregszászon, ezen kívül ugyancsak három tanítóképző, egy állami Munkácson, egy-egy
görög katolikus férfi, illetve női Ungváron, és az utóbbi városban egy görög katolikus papnevelde. Huszton
református gimnázium oktatott. Az 1919-1920. tanévben, a gimnáziumokban összesen 706, az 1927-1928.
éviben már 2 285 diák tanult. A három tanítóképzőt ekkor 347 hallgató látogatta. A tanintézményekben
összesen 121 tanár oktatott.382 A csehszlovák hatóságok már uralmuk elején igyekeztek korlátozni a
kárpátaljai gimnáziumokban magyar tannyelvű oktatást. Államosítással felszámolták a csaknem három
évszázados múltú, 1646-tól Ungváron oktató Drugeth Gimnáziumot, és hasonló cseh, illetve ruszin iskolát
helyeztek el benne. Munkácson a korábbi magyar állami reálgimnáziumot változtatták ruszin tannyelvűvé,
Beregszászon az 1888-ban alakult előző típusú magyar iskolát – mely 1895-től főgimnázium volt – magyar–
ruszin két tannyelvű gimnáziummá szervezték át.383 Jellemző a korabeli viszonyokra, hogy a főgimnázium
1919-1920-as tanévét kétszer nyitották meg, mert az iskola kettészakadt. Először 1919. szeptember elején,
Beregszászon tartottak tanévnyitót, majd a tanintézmény tanárok és diákok egy részének az elmenekülése
után, a másodikat 1920. május közepén a magyarországi Tarpa községben. Az iskola hivatalos elnevezése:
„A Tarpán működő Beregszászi M. Kir. Állami Főgimnázium”. A főgimnázium 1921. augusztus végén
Fehérgyarmatra költözött – a neve is ekként változott –, ahol még néhány évig működött. Egyre kevesebb
lett ugyanis a kárpátaljai és felvidéki lakhelyű magyar tanulója. Közben a hatósági nyomás ellenére, a
beregszászi gimnáziumban csak egyetlen tanár tette le a Csehszlovák Köztársaságra a hűségesküt.384
Hogyan érintette az 1920. évi impériumváltozás a munkácsi görög katolikus püspökség területét? Az
egyházmegyéből mindössze egyetlen parókia, a Zemplén vármegyei Rudabányácska, valamint két
jelentősebb filia, a Bereg vármegyei Beregdaróc és a Szatmár vármegyei Kölcse maradt Magyarországon. A
három egyházközség hívei magyarok voltak, és továbbra is kapcsolatban maradtak a munkácsi püspökség
Ungváron székelő kormányzatával. A hajdúdorogi püspökségtől négy bodrogközi plébánia – Bodrogmező,
Bodrogszerdahely, Kisdobra és Zemplén – Csehszlovákiához került. Ezek felett kezdetben a Nyíregyházán
székelő főpásztor közvetlenül, majd 1929-től az általa kinevezett helynök útján zavartalanul gyakorolta a
joghatóságot, egészen 1937-ig. Ekkor a Szentszék – figyelembe véve a saját, a budapesti és a prágai
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kormányzati érdeket – a Csehszlovákiával modus vivendi jellegű megállapodás kötött, amelynek alapján az
előbbi négy parókiát a munkácsi püspökséghez csatolta. 1938. november 2-án az első bécsi döntéssel
azonban Csehszlovákia déli, túlnyomóan magyarlakta sávja visszakerült az anyaországhoz, ezért Róma a
négy bodrogközi egyházközséget 1939. július 3-án újra a hajdúdorogi püspök joghatósága alá helyezte.385
Az első világháborút követő új határok kijelölése után tizenegy, Máramaros vármegyében lévő, a
Tiszától délre fekvő munkácsi egyházmegyei parókia – Felsőróna, Havasmező, Hosszúmező,
Máramarossziget, Oroszkő, Pálosremete, Petrovabisztra, Rónaszék, Visóoroszi, Tiszakarácsonyfalva,
valamint és Tiszalonka községnek a Tisza bal partján elterülő része – Romániához csatoltak. E plébániákhoz
az 1915. évi állapot szerint összesen 22 336 görög katolikus hívő tartozott, akik közül 16 956 ruszin
anyanyelvű, 4 756 vegyesen magyar és ruszin ajkú, 654 magyar anyanyelvű. E tizenegy parókiát az 1930ban létesített máramarosi görög katolikus püspökséghez osztották be.386
A trianoni békediktátum aláírása után Papp Antal munkácsi püspököt hosszú ideig nyíltan támadták.
Nemcsak mindig nyíltan megvallott magyar érzelmei miatt, hanem a betű- és naptárreformban játszott
szerepét sem tudták neki megbocsátani az unió ellenségei. A történeti hűséghez tartozik, hogy az utóbbiak
több tekintetben közrejátszottak abban, hogy az első világégés után a görög katolikus hívek egy része
elszakadt a munkácsi püspökségtől és áttért a pravoszláv vallásra. 1918-1920-ban mintegy 55 000 hívő
hagyta el görög katolikus vallását, az évtized múlva összeszámláltnak közel a fele. Ez idő tájt vetődött fel
Kárpátalján egy új görög katolikus metropolia felállításának igénye, ugyanis sok pap azt kívánta, hogy
Róma a munkácsi, az eperjesi, a hajdúdorogi és a Délvidéken működő körösi egyházmegyéket vegye ki az
esztergomi, illetve a zágrábi érsek joghatósága alól. Szervezzen számukra metropoliát, élére nevezzen ki
metropolitát (érseket), vagyis a görögkeleti egyházban, rangban a pátriárka után következő főpapot. Mindezt
úgy valósítsa meg, hogy az ősi munkácsi püspökséget emelje érsekséggé.387 Az elképzelés nem teljesült.
Kárpátalja megszállása után a prágai kormányzat egyik legfontosabb célja, hogy a legváltozatosabb
eszközökkel elősegítse minél több ruszin lakos áttérését a pravoszláv hitre, és ezzel gyöngítse az általa
„magyaron”-nak, vagyis magyarbarátnak tekintett görög katolikus egyházat. Ezért a csehszlovák hatóságok
uralmuk első éveiben kíméletlenül üldözték és elnyomták a görög katolikus egyházat, ugyanakkor
hatékonyan támogatták a görögkeleti felekezetet, az orosz pravoszláviát és papjait. Kárpátaljára költözött
orosz és ukrán emigránsok többségét is a ruszin–magyar jellegű görög katolikus egyház bomlasztására, a
pravoszláv és az ukrán eszmék terjesztésére használták fel. Szemet hunytak a görög katolikus templomok
kifosztásakor és azt sem akadályozták meg, hogy számos településről a lakosság elűzze a görög katolikus
lelkészt. A 20. század eleji skizma-mozgalom egyik fő központjában, Nagylucskán például a felbőszített
áttértek lerombolták a görög katolikus templomot. A munkácsi püspökség konzisztóriuma jegyzéket állított
össze az egyházmegyét ért sérelmekről, de beadványának nem lett kézzelfogható eredménye. Amíg az 1910.
évi népszámláláskor mindössze 577 görögkeleti vallású személy élt a későbbi Podkarpatská Rus területén,
addig 1922. végén már 76 görög keleti egyházközséghez 70 ezer hívő tartozott.388 Az sem véletlen, hogy
Papp Antal püspök ungvári rezidenciájának első emeletét a kárpátaljai megszálló csapatok parancsnoka,
Pascal Castella francia tábornok foglalta el népes családjával, nyugalmukról állandó fegyveres katonai őrség
gondoskodott. A főpásztort egyetlen szobába kényszerítették – gyakorlatilag házi-őrizetben tartották –,
mondván, mint rendezetlen állampolgárságú személynek, neki ez is elég. A püspök „bűneit” az is tetézte,
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hogy nem volt hajlandó letenni a hűségesküt a csehszlovák államra.
A hatóságok a főpásztort korlátozták mozgásában, s amikor végre 1920. tavaszán eljuthatott a
pravoszláv térítéstől forrongó Máramaros vármegyébe, a ruszin népvezérnek, Kurtyák Iván tanítónak, a
huszti görög katolikus egyházkerület gondnokának kell megvédenie. A Tisza és a Nagyág folyók
torkolatának környékén ekkor keresztelik meg pópák a legtöbb embert a Huszttól négy kilométerre fekvő
Iza község görögkeleti kolostorában. Idősebb parasztasszonyokból toborzott ortodox apácák járták a vidéket
koldusokkal és rongyos gyermekekkel a nyomukban, és kocsmai verekedéseket, véres utcai összecsapásokat
szítottak a hitüknél maradni szándékozó görög katolikusok és pravoszláv vallásra áttértek között. A Huszttól
alig tíz km-re fekvő híres Husztbaranya vagy Boronya búcsújáróhelyen fegyveres görögkeleti lakosok
garázdálkodnak. A csehszlovák hatóságok dühe ennél a püspöki körútnál ért a tetőpontjára, mert a főpásztor
az apostolok bátorságával járt autóján faluról falura, hogy számba vegye híveit, és keresztes hadjáratra
szólította fel őket a pravoszláv és a kommunista eszmékkel szemben.
Kurtyák János kétszáz válogatott ruszin lovas legénnyel ment püspöke elé, és autóját közrefogva
kísérték be Husztra, ahol a várhegy aljában, a régi Rákóczi-kastély kertjében elbújt csehek macskazenével
fogadták a főpásztori menetet. Pfujoltak, abcúgoltak, záptojásokat dobáltak. A hatalmas termetű Kurtyák
közvetlenül a főpásztor kocsija mellett lovagolt, és ököllel fenyegette az utcák erkélyein és háztetőkön
meghúzódó dobálókat, hogy aki bántani meri a püspököt, elpusztul. Éjszakára őrséget állított legényeiből az
esperesi lak ablakaihoz, ahol a főpásztor megpihent. Kurtyák éjjel többször végigjárta a környéket, mert a
cseh fináncok egy rejtekhelyről mégis beverték az ablakokat. Másnap újra elöl haladt lovascsapatával,
amikor a templomból kiáradó tömeg zászlókkal kísérte a püspököt az országúton a husztbaranyai búcsújáró
helyre. Megérkezve, kétszer is meg kellett futamítania a pravoszláv garázdálkodókat. Botokkal, fokosokkal
felfegyverkezett legényeit azonban a csendőrök kizárták a templom udvaráról. Csak Kurtyák kísérhette be a
sokaságon át a püspököt a szószékhez. A főpásztor prédikációjának első szavára: „Bölcsesség...”, kőzápor
repült felé. A tömegbe beszivárgott pravoszlávok iszonyú lármát csaptak. Kurtyák a püspök elé állt,
hatalmas testével védte, és egy-egy kiáltásával utat nyitva mentette ki megvadult hangzavarból. Kurtyákot
bátorságáért, a pápa később Szent György-rend lovagkeresztjével tüntette ki,389 amelyet 1925. január 20-án
vett át Huszton rendezett ünnepségen.
Az előbbiek kiegészítése Marina Gyula emlékiratából: A főpásztor ünnepélyes pontifikálása közben egy
jól megszervezett százötven-kétszáz fős csoport a csehszlovák csendőrség védelme alatt előbb hangos,
ismeretlen, profán dallamú éneklésbe kezdett, majd amikor a rendezők csendre intették őket, kődarabokat
kezdtek hajigálni, amiből nagy fejetlenség és verekedés támadt. A támadók és a hívők közül sokan
megsebesülnek. A püspök felé is repült egy kődarab, de mellette álló titkára, Sztojka Sándor – a későbbi
püspök – könnyebb sérülés árán kivédte. A csehszlovák sajtó az esetet országszerte nagy szenzációval és
még több rosszindulattal tárgyalta, mondván, a ruszinok többsége megelégelte a magyar püspökük és
„magyar” papságuk által rájuk kényszerített görög katolikus vallást, és őseik XVII. századi ortodox hitéhez
akarnak visszatérni.390
A husztbaranyai búcsún főpásztori látogatást végző Papp Antal elleni támadás az ellenkező hatást érte
el. Néhány megtévedt lelkészt kivéve a görög katolikus papság – híveivel együtt – még szorosabban
zárkózott fel a főpásztor mögé. A csehszlovák hatóságok megegyezés helyett általános és nyílt támadásba
mennek át a görög katolikus egyház, mindenekelőtt a magyar származású munkácsi püspök ellen. „Az
eredménye az volt, hogy valóságos hadszíntérré változott át Kárpátalja egész területe. Bár a harc, vallási
vonalon indult el, mégis legalább 6 görög katolikus pap esett halálos áldozatul és néhány százra tehető
ebben a vallási villongásban meghalt, vagy megsebesült hívek száma. Így ment ez, sokszor vad
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kegyetlenkedésekkel és gyújtogatásokkal egészen 1924. júliusáig”.391
A tragikus eseményekért ugyanis – melyek számos okból erednek – sokan Papp Antalt tették felelőssé
és úgy vélték: a helyzet nyomban megváltozik, az egység azonnal helyreáll, ha lemond püspöki
méltóságáról és eltávozik Kárpátaljáról. Céljuk elérésére különféle eszközökhöz folyamodnak, amelyekhez
támogatást kapnak a csehszlovák hatóságoktól. Zsatkovics Grigorij kormányzó közvetítésével több
pravoszláv érzelmű munkácsi-egyházmegyei lelkész feljelentette a főpásztort Rómában, és kérte
elmozdítását püspöki székéből. Mondván, elsősorban Papp Antal az okozója a Kárpátalján egyre inkább
terjedő skizma-mozgalomnak, a tömeges áttéréseknek, ezért alkalmatlan tisztségére. Pedig a hívők
elégedetlenségének fő oka a feudális világból örökölt egyházi adórendszer volt. A prágai kormányzat 1920.
április 14-én hozott 290. számú rendelete felemásan orvosolta a számtalan sérelmet, előidéző helyzetet.
Kimondta ugyan, hogy a híveknek ezután nem kell fizetnie a termésadót, azaz a „kobliná”-t (’коблина’) és
más egyházi adókat, valamint teljesíteni az évi egy munkanapot, a „rokoviná”-t (’роковина’), de egyúttal
nem tiltotta meg határozottan azok követelését s behajtását. Így az intézkedés számos félreértés forrásává
vált a következő években. Egyes helyeken a hívek részben tovább fizették a fenti terheket, vagy a régi
szokás szerint egészben, másutt viszont megtagadták, és emiatt összeütközésbe kerültek görög katolikus
papjukkal. Például a Máramaros vármegyei Bedőháza faluban a hívők megtagadták a dézsma beszedését,
majd elűzték parókust, s annak szintén lelkész vejét, akik később csak csendőri kísérettel tudtak visszatérni
egyházközségükbe.392
1921. február elején Eduard Beneš, felkereste Pietro Gasparri bíboros-államtitkárt, hogy Novák István
eperjesi püspök felmentése után a munkácsi püspök eltávolítását is elérje. „Beneš vatikáni tárgyalásai
idején, Papp Antal helyzetét már… megszilárdította a rutén eredetű Illés József budapesti egyetemi tanárnak
a rutén kérdésről, illetőleg a munkácsi egyházmegyei állapotokról XV. Benedek pápának (1914-1922) egy
hosszabb kihallgatáson átadott memoranduma, amely olyan hatással volt a pápára, hogy az Illés után
audienciára jelentkező Beneš külügyminisztert nem is fogadta. A Papp Antal ellen indított hajsza és intrika
így a legilletékesebb helyen élét vesztette s Papp helyzete egyelőre megszilárdult”.393 Később, 1921.
májusában Papp Antal Prágába utazott, ahol felkereste a vatikáni követet, Micara nunciust, aki meglepő
szívélyességgel fogadta. Hosszas beszélgetésben elemezték a püspök ellen felhozott vádakat, nuncius ez
után javasolta, hogy keresse fel Benešt. A találkozáson a munkácsi főpásztor arra kérte a külügyminisztert,
hogy a Kárpátalján uralkodó valóságos vallási anarchia felszámolására érvényesítse a vallási áttérést
szabályozó, 1918 előtt hatályban volt magyar törvényeket. A politikus ezt határozottan megtagadta, sőt
kijelentette, hogy tervezik az áttérések megkönnyítését.
A külügyminiszter iménti megnyilvánulása idején egyébként ez utóbbi már gyakorlat volt, amelyet a
prágai kormányzat számos módon igyekezett elősegíteni. Folytonosan hangoztatták az ezeréves magyar
elnyomást, hogy bizalmatlanságot keltsenek a magyarok és a ruszinok között. Jól ismerték a görög katolikus
papság jelentős hatását a népre, ezért keresték a súrlódási felületeket. Azt sugallták a híveknek, hogy az
1646. évi ungvári uniót a magyarok készítették elő, és ők hozták rájuk a római pápa főségét, de mivel a
pravoszlávia ősi vallás, arra kell visszatérniük. Aki ez ezzel szembeszállt, arra nyomban „magyaron”, azaz
magyarbarát címkét ragasztottak. Szó sem volt már a saint-germaini szerződésben kilátásba helyezett
vallásügyi autonómiáról, amelyet – többek között – a megígért „legszélesebb körű autonómia” is
tartalmazott. Sőt, közvetlenül az impériumváltozást követően, a csehszlovák hatóságok erőteljesen
támogatták a nagyorosz és az ukrán irányzatot, hogy ellensúlyozzák az ún. „magyar idők”-et. Bár ez
utóbbiak céljai több tekintetben eltérőek voltak, abban megegyeztek: a ruszin népet el kell választani az
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általuk „magyaron”-nak tartott görög katolikus egyháztól, és annak papságától. E törekvések egyébként nem
voltak újak Kárpátalján. Már a 19. század közepétől „a két idegen irányzat, ellentétes eszközökkel
igyekezett megnyerni a rutén tömegeket. A nagyorosz propaganda vallási szempontokat állított előtérbe,
hogy ezekkel áthassa a ruszin népet, az ukrán irányzat értelmiségi jellegű és határozottan politikai
természetű, célja a rutén szeparatizmus megszervezése volt”.394
Az ortodox hitre való tömeges térítésben a csehszlovák hatóságok felhasználták az Oroszországból
hazatért cseh légionáriusokat, akik közül sokan pravoszláv vallású orosz nőket vettek feleségül, és hoztak
magukkal. E katonákat – többnyire tiszteket, altiszteket – kárpátaljai helyőrségekben helyezték el, hogy
állandó összeköttetésben lehessenek a vidékre özönlött több ezernyi orosz emigránssal. Ez utóbbiak számát
növelte az 1914. augusztusában, Galíciában megszervezett, és eredetileg az osztrák–magyar hadsereg
kötelékében harcoló ún. ukrán Szics-alakulatok (Українські Січові Стрільці, ’Ukrajinszki Szicsovi
Sztrilci’, azaz Ukrán Szics Lövészek.)395 katonái, akiknek nagy része 1920. áprilisában lengyel fogságba
esett. Ekkor közülük mintegy háromezren az új Csehszlovákiába, Kárpátaljára verekedték át magukat. Itt
ideiglenesen táborokba – Ungvárra, Csapra stb. – internálták őket, de már ebben az évben szabadon
megalapíthatták a kárpátaljai ún. „Ukrajna Szics Bizottság”-ot.396 Közülük is sokan beilleszkedtek a
podkarpatszka ruszi csehszlovák rendszerbe, vállaltak hivatalt, vagy tevékenyen részt vettek a pravoszláv
vallás terjesztésében.
Ez utóbbi külsőleg mindenekelőtt abban nyilvánult meg, hogy a légionáriusok és az állami közigazgatás
támogatásával a görög katolikus papok helyébe az egyszerű falusi népből kikerülő, írni-olvasni alig tudó, de
pravoszláv vallású embereket emeltek ki pópának. Csak annyi volt az érdemük, hogy ha gyakran rosszul is,
de elvégezték az egyházi szertartásokat. Ennél sokkal fontosabb, hogy hűségesen kiszolgálták a csehszlovák
államhatalmat. Tőlük nem féltek a csehek, hogy ápolni fogják a több évszázados magyar–ruszin együttélést,
a barátságot. Az új pópák készségesen engedelmeskedtek a cseh politikai hangulatkeltőknek, akiknek
szerepét szívesen vállalta a jegyző, a finánc, a csendőr, az útőr, az erdőőr és minden cseh, akit sorsa
akkoriban Kárpátalja tájaira vetett. Az újdonsült falusi ortodox pópákkal mintha a 17-18. század legendás
„batykó”-korszaka tért volna vissza.397
A látszólag vallási kérdések mögött újra – miként 1849. és 1918. között – a skizmába öltöztetett
pánszláv gondolat húzódott, amelynek népszerűsítői Vlagyivosztoktól Prágáig képzelték el az orosz ortodox
birodalmat. Ezt az illúziót – melyben önmaguk is éltek – igyekeznek a hiszékeny, és oly gyakran
félrevezetett, becsapott ruszin népbe csepegtetni. Az előre kidolgozott és céltudatos hangulatkeltés nyomán
hol önként – de ha szükség volt rá, akkor a cseh hatóságok „segítségével” –, mind több település lakossága
tért át a pravoszláv hitre. Gyakran előfordult, hogy a csendőrség jelenlétében költöztették ki parókiájából az
ungvári, vagy a budapesti központi szemináriumban képesítést szerzett görög katolikus lelkészt, és hatósági
segédlettel iktatták be helyére a műveletlen pravoszláv papot, a batykót. A ruszin nép egy része mintha
megbabonázódott volna, vakon követte az új hittérítő „apostolok” tanításait. Gyakran, szinte érthetetlen
módon elhagyták régi templomaikat, és újakat építenek, de sok helyen egyszerűen kiűzték onnan addigi
görög katolikus hittestvéreiket.
A kárpátaljaiakból kikerülő újdonsült pravoszláv papok sorait gyarapította az a mintegy háromszáz
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nagyorosz emigráns görögkeleti pap, akik a két háború közötti időszakban végeztek missziós feladatokat
Podkarpatszka Ruszban. Nem ítélkezünk lelki indíttatásuk felett, csupán megjegyezzük: úgy élt bennük az
1913-1914. évi máramarosszigeti „rutén skizmapör”-ben a magyar jogrend alapján hozott ítélet, mint az
ortodox egyházzal szemben addig elkövetett legnagyobb merénylet. A per vádlottjairól, mint mártírokról és
a magyar elnyomás legszerencsétlenebb áldozatairól beszéltek, keltettek gyűlöletet az áttérni szándékozók
előtt. A pravoszláv hírverés élharcosa az 1920-as évektől Ungváron élő bukovinai orosz emigráns,
Curkanovics Illarion398 (Цурканович Илларион, a magyar forrásokban: Hilarion) volt, aki a
máramarosszigeti pört, mint újságíró kísérte figyelemmel. A cseh kormánypénzen szervezett Kárpát-orosz
Munkapárt vezetője, majd képviselője és szenátora a prágai parlamentben. Curkanovics közreműködésével
alapították meg a Школьная Помощь (’Skolnaja Pomoscs’, Iskolai Segély) néven meg azt a
nyomdavállalatot, amely egy internátust is fenntartott a szegény sorsú falusi ruszin ifjak számára.
Gondoskodtak ellátásukról, nevelésüket orosz emigránsokra bízták, a jól tanuló diákoknak ösztöndíjat adtak
tanulmányaik prágai folytatására. Diplomájuk megszerzése után azonban legtöbbjük elveszett a ruszin nép
számára, mert „csehszlovák” hivatalnokokká váltak.399
Az impériumváltozás utáni első években – a pravoszláv vallás rohamos terjedése ellenére – nem volt a
görögkeleti lelkészek között olyan személy, aki alkalmas lett volna egy ortodox püspökség megszervezésére
és vezetésére. A szerb egyház ezért már 1921. augusztusában Dositheus (Doszifej) személyében magas
méltóságot, Niš főpásztorát küldte Kárpátaljára, aki 1926-ig vezette a pravoszlávok lelki életét, a
missziómunkát. Eközben a háttérből irányította a skizma-mozgalmat, vagyis a görög katolikusok áttérését
ortodoxiára. Közben, 1921. augusztus 21-én a Máramaros megyei Iza községben a kárpátaljai pravoszláv
egyházközségek küldöttei megtartották az első ortodox kongresszust. A tanácskozáson megválasztották a
Pravoszláv Komité-t (bizottságot) és annak elnökét, Homicskó Vladimírt (Гомичков Владимир, 1879-1944
után), aki az előző évtől a kárpátaljai Központi Orosz Nemzeti Tanács alelnöki tisztségét töltötte be. A
kongresszuson ezen kívül az egyházszervezet hivatalos elnevezéséről is döntöttek: Kárpátorosz Keleti
Pravoszláv Egyház, és elfogadták annak ideiglenes alapszabályát.400
A következő év derekán már 80 ortodox egyházközség működött Máramaros vármegyében, a
papnövendékek Szerbiában és az Amerikai Egyesült Államokban tanultak. Az aposztáziát, azaz a
hitehagyást a cseh hatóságok erőteljesen ösztönözték, sőt annak módszereit maga Beneš külügyminiszter
dolgozta ki. Alaptétele: a görög katolikus vallás, a Rómával való unió az egyetlen akadálya annak, hogy a
ruszin népet asszimilálják és „csehszlovák nép”-pé tegyék. Már 1924-ben – szintén a szerbiai ortodox
egyház segítségével –, megkezdték a kárpátaljai pravoszláv püspökség egyházszervezetének a kiépítését. Az
impériumváltozástól Csehszlovákiában az összes pravoszláv hívő egyetlen autonóm egyházmegyébe
tartozott – köztük a kárpátaljaiak is –, amelyet a konstantinápolyi pátriárka fennhatósága alá rendelt prágai
ortodox érsek, Savatij kormányzott.
Az erőszakos kárpátaljai pravoszláv térítést a prágai kormányzat azzal is elősegítette, hogy nyomására
1924. június 4-én, XI. Pius pápa felmentette tisztsége alól a hitehagyást a legkeményebben ellenző Papp
Antal munkácsi görög katolikus püspököt. A főpásztort egyúttal kinevezte címzetes érsekké, valamint a
korábban az eperjesi és munkácsi püspökségekhez tartozó, de a trianoni Magyarországon maradt
parókiákból létesítendő új exarchátus apostoli kormányzójává tette. A lemondása után Papp Antalnak
azonban még egy esztendeig az ungvári püspöki palotában kellett laknia, mert a magyarországi székhelyéül
kiszemelt Miskolcon nem tudott megfelelő lakást kapni. A felmentett munkácsi püspököt 1925. szeptember
11-én – az ungvári rendőr-igazgatóság által az előző napon meghozott kiutasítási végzése után –
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erőszakosan, karhatalommal a csehszlovák hatóságok Záhonynál áttoloncolták a csehszlovák–magyar
határon.401
Az új államba szakadt kálvinista egyházközségek összefogására már 1920. július elsején Kassán
létrehozták a Tiszáninneni Református Egyházkerületet, és püspöki adminisztrátorának Pálóczi Czinke
Istvánt választották. Kétéves szünet után, 1920. október 13-án Szűcs István esperes és Bernáth Zoltán
egyházmegyei gondnok elnökletével az Ungi Református Egyházmegye megtartotta első közgyűlését, ahol
elbúcsúztatták a Miskolcra távozó Révész Kálmán püspököt. Az ülés megvitatta a Gömöri Református
Egyházmegye átiratát, amely „a szlovenszkói kálvinisták” új egyházkerületének a megalakítására, illetve az
ahhoz való csatlakozásra hívták fel az ungikat. Ez nem volt véletlen, hiszen a már többször említett
demarkációs vonal szerint a hajdani Ung vármegye déli magyarlakta területének nagy része közigazgatásilag
Szlovákiához tartozott. Az ungi egyházmegyei gyűlés „szükségesnek és sürgősnek jelentette ki az új
egyházkerület szervezését”, és kérte a kárpátaljai reformátusok felvételét is.402 A következő évben, 1921.
június 8-án az Ungi Református Egyházmegye lelkészi karának Ungváron tartott gyűlése azonban
ragaszkodott az egységes egyházmegye megtartásához, mondván: a hozzá tartozó szlovák nemzetiségű, de
református vallást követő településeken mindig szlovákul tartották az istentiszteleteket. Ugyanebben a
hónapban az ungi és a zempléni református lelkészek és egyházi gondnokok Nagymihály járási székhelyen
letették a hűségesküt a csehszlovák államra.
Hosszas vajúdás után a korábbi Tiszántúli Református Egyházkerülethez tartozó kárpátaljai református
gyülekezetek végül teljesen új egyházkormányzatot hoztak létre. A Máramaros-Ugocsai Református
Egyházmegye 1921. június 30-án, Nagyszőllősön tartott lelkészi közgyűlésén vetették fel, hogy a kárpátaljai
helvét hitűeknek külön püspökségbe kellene szerveződniük, s a tanácskozás erre hívta fel Bereg és Ung
reformátusait is. A három egyházmegye küldöttei hamarosan, augusztus 2-án abban állapodtak meg
Beregszászban, hogy a közös ügyeknek a kárpátaljai kormányzóságnál való képviseletére tíztagú bizottságot
választanak. Ez év december közepén megalakították a Kárpátaljai Református Egyházkerület szervező
bizottságát. Az új egyházszervezet a következő évben, 1922. október 31-én jött létre, és az érdekelt 78
eklézsia közül 66 gyülekezet minden feltétel nélkül kívánta annak megalakulását. A következő évben, 1923.
április 17-én választották meg az egyházkerület első püspökét, Bertók Béla munkácsi lelkész, beregi esperes
személyében, György Endrét pedig főgondoknak. A zsinat-presbiteri elv szerint létrejött kerület, a Beregi,
az Ungi és a Máramaros-Ugocsa Egyházmegyéből jött létre 77 gyülekezetből, három filiából és három
missziói közösségből 65 ezer gyülekezeti taggal, 76 lelkésszel és öt segédlelkésszel. Bár Csehszlovákiában
az egyházak állami pénzügyi támogatását törvény írta elő, a prágai kormányzat a Kárpátaljai Református
Egyházkerületet hosszú évekig nem ismerte el, hasonlóan a püspökét sem. Ily módon 1919. és 1927. között
480 ezer Kč támogatást vontak meg végérvényesen a református egyháztól.403 A hivatalos elismerésre csak
1932. nyarán került sor, ennek alkalmával július elsején Beregszászban Bertók Béla püspök és Polchy Iván
főgondnok elnökletével az egyházkerület rendkívüli közgyűlést tartott.
Közben az egyházkerületen belül az ungi egyházmegye az 1920-as években is megőrizte belső, kettős
tagolását. Ezt bizonyítja a Haraszy Károly szerkesztésében 1931-ben kiadott, és az Ungi Református
Egyházmegye történetét taglaló kötet, amely hivatalosnak tekinthető, hiszen a mű második oldala szerint:
„átnézte Péter Mihály a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke”. A mű az alábbi módon felsorolja
a „jelenlegi” vezetőséget. „A kárpátaljai Ungi Egyházmegye esperese Komjáthy Gábor ungvári lelkész
1923 óta … gondnoka [szintén az előbbi évtől] Egry Ferenc…. A szlovenszkói Ungi Em. jelenlegi
vezetősége: Esperes Szűcs István [tisza]salamoni lelkész, gondnok: Bernáth Zoltán földbirtokos Vaján”. Az
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Ungi Református Egyházmegye a Kárpátalját és Szlovákiát elválasztó – már többször említett –
demarkációs vonal alapján tagolódott egy-egy esperes, illetve gondnok vezetésével, s a vezetőség tagjaival.
Így a „szlovenszkói ungi egyházmegye” irányítója többek között – a Tiszasalamon faluban szolgáló Szűcs
István esperes mellett – Kovács Dániel nyugalmazott jegyző és Gencsy Béla lelkész, az egyházmegye egyik
papi jegyzője, mindkettőjük Szürte helységben élt, illetve szolgált; a világi jegyző, Móré Gábor birtokos
Homok községben lakott. „A kárpátaljai Ungi Egyházmegye” vezetőségi tagjai demarkációs vonaltól keletre
fekvő falvakban – Kisgejőc, Csongor, Eszeny, Kisdobrony, Nagydobrony – laktak.404
Az 1919-1920. évi impériumváltozás óta az Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegyében, tehát a
Kárpátalja nagytáj területén élő római katolikus hívők a Szatmári Egyházmegyéhez tartoztak. A trianoni
békediktátummal a püspökség 44 plébániáját az újonnan megalakult Csehszlovákiához, 45-öt Romániához
csatoltak, 14 parókia Magyarországon (Szabolcs, Szatmár, illetve Csonka-Bereg megyében) maradt.405 A
Podkarpatszka Ruszba került hívőket kezdetben az ungvári főesperes pásztorolta, majd Vatikán és a prágai
kormányzat közötti megállapodással 1921-ben létrehozták a Kárpátaljai Apostoli Kormányzóságot: ennek
első irányítója Tahy András ungvári főesperes. Az impériumváltozás óta, csak 1923. június 9-én járhatott
először volt egyházi joghatósága területén, kárpátaljai bérma-körúton Boromisza Tibor (1840-1928)
szatmári római katolikus püspök. A főpásztor időközben Szabó Lajost beregi esperessé nevezte ki, aki 1921.
június 16-án a munkácsi római katolikus templomban tette le az ünnepélyes fogadalmat. Tahy András után a
második apostoli kormányzót, Szvoboda Ferenc pápai kamarást – addig az Ungvár melletti Jenke község
lelkészét –, XI. Pius pápa 1934. szeptember elsején nevezte ki. Az új kormányzót következő évben, február
9-én ungvári római katolikus plébánosi székbe is helyezték. A kárpátaljai római katolikusok főpapja,
Szvoboda Ferenc apostoli kormányzó 1937. október 7-én, Tomáš G. Masaryk temetése napján nem
engedélyezte, hogy a joghatósága alá tartozó templomokban gyászmisét mondjanak az elhunyt lelki üdvéért.
Intézkedését azzal indokolta, hogy a volt csehszlovák államelnök kilépett a római katolikus egyházból.
Szvoboda tilalma ellenére Jestribek, az ungvári csehszlovák helyőrség tábori papja, erőszakkal gyászmisét
tartott az ungvári római katolikus templomban.406
Közben XI. Pius pápa, 1924. nyarán az új munkácsi görög katolikus püspöknek Gebé Péter407 – egyes
forrásokban Gebe – addigi nagyprépostot nevezte ki, aki mindössze hét esztendeig tartó főpapi szolgálata
legfontosabb céljának a hitehagyás elleni küzdelmet tekintette. Az 1920-as évek közepére ugyanis, az
impériumváltozáskor mintegy 55 ezer főre becsült pravoszláv hívők száma 76 ezerre nőtt. A főpásztornak
sikerült jó kapcsolatokat kiépítenie a Kárpátalja ügyeit valójában irányító, cseh Antonín Rožypal
alkormányzóval, aki – elődeivel ellentétben – jóindulatú és bölcs adminisztrátor, s ami a legfontosabb,
humanista beállítottságú ember volt. Az ő jóvoltából az 1920-as évek végére elmúlnak azok a feszültségek,
amelyek Papp Antal püspök rendezetlen helyzete következtében a munkácsi egyházmegye és a csehszlovák
hatóságok között keletkeztek. Gebé többek között így tudta megkétszerezni a papnövendékek számát az
ungvári szemináriumban. Bár az intézmény anyagi támogatását az állam nem növelte, de a pénz átutalása –
ha sokszor késve is – mindig megérkezett a kárpátaljai kormányzóságtól. Mindez elsősorban annak
köszönhető, hogy Gebé püspöknek sikerül jó viszonyt kialakítania az alkormányzóval. „Rozsypal
jóindulatával azt akarta kifejezésre juttatni, hogy szükségesnek látja az elődei által felszított szakadárpropagandát mielőbb leállítani. Ez irányú akcióját azzal kezdte, hogy a püspök úrral történt megállapodás

404

Az Ungi Református Egyházmegye, 1931: 2., 103. p.

405

Majnek A., 1998: 54. p.

406

Fedinec Cs., 2002: 268. p.

407

Поп, И. / Pop, I., 2001: 130. p.

106

szerint a skizmatikusok által jogtalanul elfoglalt templomokat óvatosan igyekezett jogos tulajdonosainak
visszaadni. Ezen a téren azonban nagyon óvatosan ment előre, de mikor a püspök bírósági útra terelte azok
visszaperlését, Rozsypal vállalta a perköltségek részleges viselését is”.408
Gebé Péter 1931. április 26-i halála után több mint egy évvel, 1932. július 12-én az ungvári
székesegyházban munkácsi görög katolikus püspökké szentelték Sztojka Sándor409 (Стойка Александр,
1890-1943) addigi káptalani vikáriust. Az új főpásztor az Ugocsa vármegyei Karácsfalva községben
született, a középiskolát Ungváron végezte, e városban folytatatta tanulmányait a görög katolikus Teológiai
Lyceumban, majd a Budapesti Tudományegyetemen. 1916-ban Ungváron szentelték pappá, és a munkácsi
egyházmegyei püspöki hivatalban kezdte pályafutását. 1918-tól tizenkét esztendeig Papp Antal, majd Gebé
Péter püspökök titkára, 1930-tól a székeskáptalan kanonoka, püspöki irodaigazgató, végül Gebé halála után
rövid ideig káptalani helynök. Főpásztori munkájában Sztojka püspök két fő célt követett: minden erejével
igyekezett meggátolni a csehszlovák hatóságok által támogatott skizma mozgalmat, illetve felvette a
küzdelmet a Kárpátalján jelentős befolyást elért kommunista eszmékkel szemben. Az államhatalom
visszaélései ellen védte papságának érdekeit, és a tárgyilagosságot mindig megőrizve, harcolt a
pravoszláviával.
Sztojka püspök soha nem titkolta magyar érzelmeit és gondolkodását, de ruszin népének is hűséges
pásztora volt. Ebben a munkájában maga köré gyűjtötte a buzgó s törekvő papokat, és – Gebé püspökhöz
hasonlóan –, támogatta a Kurtyák-pártot, s a ruszin autonomista törekvéseket. Ismeretes erős szociális
érzékenysége, felszólítására indult a gyűjtés a szegény sorsú ruszinok számára, amit elsősorban a papság, a
tanítók, a diákok és a módosabb ruszin gazdák végeztek. Működésének első öt évében felkereste
egyházmegyéjének csaknem összes községét és filiáját, mintegy 850 települést, apróbb és díszesebb
templomok egész sorát szentelte fel. A két ellentétes politikai irányzat – a nagyorosz, illetve az ukrán –
mindent elkövetett, hogy a püspököt megnyerje magának. Ez lett volna az igazi győzelem az egyik vagy
másik számára, de a főpásztor egyik mellett sem kötelezte el magát. A „ruszinok vladikája” a nép jogaira és
a népi nyelvre hivatkozva segítette elő a Нед‰ля (’Negyilja’, Vasárnap) című hetilap indulását –
szerkesztője Ilniczky Sándor volt –, amely felvette a harcot a két szélsőséges táborral szemben.410
A „csehek alatt” a görög katolikus munkácsi püspökök mindenekelőtt a ruszin nép lelki gondozására, a
skizmától való megóvására és a kereszténység védelmére figyeltek. Sztojka is világosan látta e küzdelem
lényegét. „Ennél az asztalnál mondottam Masaryknak – nyilatkozza jóval később –, hogy itt nem lesz addig
béke és nyugalom, amíg a Hradzsin (azaz a prágai kormány) céltudatosan bedobja a terület közösségi
életébe a nagyorosz és ukrán problémát, hogy e két ellentétes irányzaton keresztül gyengítse a népi nyelv (ti.
a ruszin) és művelődés helyzetét s a görögkatolikus egyház vezető szerepét. Az elnök akkor megígérte, hogy
a cseh kormányzat módot nyújt a népi-nyelvi irányzat megerősödésére. De 1932-ben (helyesen: 1931-ben)
Pozsonyban politikai célzattal létrehívott Masaryk Akadémia csak a cseh-barát aktivisták tűzhelye lett, s a[z
egy]milliós politikai adományból a ruszinság egy fillért sem kapott”.411 A püspök – ha kellett – a prágai
kormányzattal szemben is határozottan fellépett, ha görög katolikus egyháza vagy a ruszin nép jogait, népi
hagyományait kell megvédeni.
Például 1936-ban, amikor az újonnan emelt ungvári kormányzósági palotát egyházi fölszentelés nélkül
avatták fel, Sztojka – tiltakozásul – nem vett részt a csehszlovák belügyminiszter ünnepélyes fogadásán, sem
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a tiszteletére rendezett teán, sőt a székház hivatalos avatási ünnepségén sem. Hasonló fellépéseivel azt
kifejezte ki, hogy Kárpátalján a munkácsi görög katolikus püspök nélkül – aki egyben a legnagyobb
vallásfelekezet feje – nem lehet megnyugvást teremteni a vidéken. A pártpolitikusok vagy népvezérek
mögött állhat néhány százfős tagság, de püspöke mögött a ruszin nép túlnyomó többsége sorakozik fel, mert
hitéhez és népi hagyományaihoz ragaszkodva mindig a püspökében látta politikai életének megvalósulását
is.
Kárpátalja lakosságának korábbi vallási összetétele már a „csehek alatt”-i első évtizedben jelentősen
módosult. Ezt jól tükrözik az 1930. évi népszámlálás felekezeti eredményei (kerekítve): 360 ezer görög
katolikus (49,5 %), 112 ezer görögkeleti, azaz pravoszláv (15,43 %, akik ekkor már 315 parókiához
tartoztak). Izraelita 102 ezer (14,12 %), 72 ezer református (9,77 %, akik gyakorlatilag valamennyien
magyarok voltak), 70 ezer római katolikus (9,5 %, a zömük szintén magyar), a többi egyéb. A népszámlálás
vallási adatainak a feljegyzésekor sem maradtak el a cseh hatóságok már megszokottá vált hamisításai,
visszaélései. Általánosnak mondható jelenség volt, hogy a számláló biztosok a görög katolikus vallású
magyarokat mindenütt ruténeknek igyekeztek beírni, és eközben felsőbb utasításra hivatkoztak. Ekkor is
több panasz érkezett ekkor az ungvári kormányzósághoz Munkácsról – de más településekről is –, a görög
katolikus magyarokkal szemben sorozatosan elkövetett hátrányos megkülönböztetéséről. A megszámláltak
határozott nyilatkozata ellenére a biztosok ruténeknek jegyeztek be számos személyt, illetve az összeíró ívek
nemzetiségi rovatát kitöltetlenül hagyták. Az akkor több mint 25 ezer lakosú Munkácson később azokat a
görög katolikusokat, akik következetesen ragaszkodtak magyarságukhoz, és panaszt tesznek a
számlálóbiztosok szabálytalan eljárása ellen, tömegesen idézték a járási hivatalba, hogy ott – úgymond – a
„nemzetiségüket felülvizsgálják”. Ezeken az ún. „nemzetiség-megállapító kihallgatásokon” azonban csak a
legritkább esetben ismerték el jogosnak a panaszokat, sőt ezt követően a rendőrség is keményen fellépett
ellenük. Számos esetben ezer-kétezer koronás (Kč) pénzbírsággal, illetve elzárással sújtották őket a
„számlálóbiztos tudatos félrevezetése”, illetve „hamis adatok bemondása” címén.412
Az 1930. évi népszámláláskor feljegyzett görögkeletieknek mintegy fele – 55 ezer fő – 1918. és 1920.
között hívő hagyta el görög katolikus vallását, és tért pravoszláv hitre.413 Közben Dositheus püspököt – aki
1926. elejéig vezette a kárpátaljai pravoszlávok lelki életét –, január közepén Ireneus újvidéki főpásztor
váltotta fel, akit a prágai kormány és a kárpátaljai kormányzóság is hathatósan támogatott. Őt követte 1928.
és 1930. között Szerafin prizrendi főpásztor, valamennyien a háttérből irányították a skizmát, az áttérési
mozgalmat. 1930. december végén már Joszif bitoliai püspök működött Kárpátalján, aki akkor érkezett
Ungvárra. Az ő fáradozása eredményeképpen sikerült ebben a következő évben, 1931. július 20-án
felállítani Munkácson a pravoszláv püspökséget. Ugyanezen év október 2-án, a szerb püspöki zsinat
Damaszkin szerb főpásztort választotta meg a pravoszlávvá vált ruszinok főpapjává, munkácsi-eperjesi
püspök címmel. 1933. augusztus elején a Kárpátaljai Pravoszláv Egyház Huszton zsinatot tartott, ahol
határozatban tiltakozott a további szerb vezetés ellen, és prágai ortodox érsek fennhatósága alá helyezését
követelte. Az 1936. évi sematizmus szerint az új egyházmegyéhez már 140 ezer hívő, 138 felszentelt pap,
127 templom és öt nagy monostor tartozott. Az utóbbiak közül a három legjelentősebb legfontosabb az Iza,
Talaborfalu és a Ladomérvágása községekben működött. (Mint írtuk, negyedszázaddal korábban, az 1910.
évi népszámláláskor mindössze 577 görögkeleti vallású személy élt a későbbi Podkarpatská Rus területén.)
A pravoszláv hívők lelki gondozását végző pópáknak csak egy része volt orosz emigráns. Az ortodox papok
új nemzedékét az 1920-as évek közepétől szerbiai szemináriumokban nevelték, ahol semmit sem tanultak az
évszázados magyar–ruszin együttélésről. A kárpátaljai pravoszláv püspökök „a belgrádi kis szemináriumba
küldték azokat a papjelölteket, akik a 4. osztályú (helyesen: 4 osztályos) polgári iskolát vagy a középiskola 4
osztályát elvégezték. Sőt 1936-ban, két érettségizett papjelölt is akadt. Ezeket a belgrádi egyetem teológiai

412

Botlik J., 1997: 228-229. p.

413

Hubai I., 1940: 13. p.

108
414

fakultására küldték.
Közben a pravoszláv felekezet tovább erősödött Kárpátalján, amire 1934-ben a máramarosszigeti „rutén
skizmapör” 20. évfordulója adott kiváló alkalmat a mozgalom szervezőinek. A két történelmi központban,
Iza és Huszt nagyközségekben május 28-án tartották az ünnepségeket, ahová a prágai kormányzat vasúti
kedvezményt adott a zarándokoknak. A csehszlovák állam Bogdan Pavlic, meghatalmazott miniszterrel
képviseltette magát, megjelentek Gorazd cseh, Vitaly amerikai, Damaszkin munkács-eperjesi pravoszláv
püspökök, Ireneus érsek a jugoszláv pátriárka képviseletében. S a hajdani pör „főhőse”, Kabalyuk Alekszej,
aki az óta főpapi méltóságra emelkedett: ő haladt a három km hosszú menet élén. Mögötte a per 44
vádlottja, akik magasra emelték kezükben azokat a templomi könyveket, amelyeket egykor a magyar
hatóságok elkoboztak, most pedig a fanatikus nép csókokkal illetett. Iza községben a menet megállt, ahol a
papság megáldotta a templom falába helyezett márványlapot, rajta a következő felirattal: „Dicsőség
Istenünknek! Ez a tábla az orosz vértanúk emlékének van szentelve, kik kárpátorosz földön hitükért
szenvedtek. 1914-1934. Felavatták Izán, a máramarosszigeti pör huszadik évében, 1934. május 15-én”.415
(Az emléktábla dátuma ó-naptár szerinti.) Az 1930-as évek végén az ungvári orosz emigráns pópa szerint
Kárpátalja pravoszlávjainak száma már meghaladta a 150 ezer lelket.416 1938-ban Damaszkin püspök
visszatért Szerbiába, aki helyett a szerb szinódus Raics Vladimírt küldte Munkácsra ortodox főpásztornak.
A cári Oroszországból, a bolsevizmus hatalomra jutása elől Kárpátaljára menekült orosz és ukrán
értelmiségiek már 1920. elején megmozgatták a ruszin szellemi életet. Soraikat erősítette az a számos
galíciai ukrán értelmiségi, akik nem akarták elismerni a 18. század végétől három részre osztott
Lengyelország első világháború utáni újjáalakulását, illetve fennhatóságát, és Podkarpatszka Ruszon
telepedtek le. Közéjük tartozott Panykevics Ivan417 (Панькевич Иван Артемович, 1887-1958) nyelvész,
folklorista, irodalomtörténész, aki a cseh hatóságok támogatásával jelentős szerepet játszott a kárpátaljai
ruszin iskolaügy, illetve a ruszinok ukránosításában.
Még 1920. május 9-én, Ungváron a halicsi (galíciai) ukrán kultúregyesület mintájára megalakították a
Просв‰та (’Proszvita’, Felvilágosodás) nevű szervezetet418 az ukranofil Volosin Ágoston, Brascsajko Julij,
Stefán Ágoston, Hadzsega Illés, Sztripszky Hiador, valamint ukrán emigránsok vezetésével. A magát
közművelődési egyesületnek valló Proszvita célja újságok és könyvek kiadása, továbbá olvasó-, színjátszó
körök, ének- és zenekarok, gazdakörök szervezése a városokban és a falvakban. A Proszvitához csatlakozott
ruszinok tudatosan ukránoknak vallották magukat, és a fejlett ukrán nyelvvel szemben műveletlennek
tartották azt a nyelvet, amelyet a kárpátaljai nép akkor beszélt. Az egyesület Науковый Зборник (’Naukovij
Zbornik’, Tudományos Gyűjtemény) címmel folyóiratot indított, amelyben azonban többnyire a Kárpátalján
élő ukrán emigránsok tanulmányai láttak napvilágot. 1938. őszén a Proszvita – az ungvári központján kívül
– már nyolc vidéki fiókegyesületet, kétszázötven olvasókört, százötven népi műkedvelő színjátszó társulatot,
több mint száz ének-, közel húsz zenekart, mintegy ötven sportegyesületet fogott össze, és taglétszáma
meghaladta a 16 ezret.419
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A Duchnovics Társaságot – Общество А. Духновича (’Obscsesztvo A. Duhnovicsa’) – az előbbi
szerveződéshez képest jóval később, csak 1923. március 23-án hozták létre Ungváron, a még 1864-ben
alakult, s közben kétszer újjáformálódott Szent Bazil Társulat russzofil örökségének az ápolására. Alapítói
között találjuk Beszkid Antalt, Kárpátalja fél év múlva kinevezett második kormányzóját, Gebé Pétert, a
munkácsi görög katolikus egyházmegye helynökét, a későbbi püspököt, Szabó Simon kanonokot,
Kaminszky Józsefet és másokat. A társaság első elnökének Szabó Eumén irodalomtörténészt, nagyszőllősi
görög katolikus lelkészt, Ugocsa vármegyei főesperest választották, aki 1934-ben bekövetkezett haláláig
töltötte be tisztségét. Utóda főtitkárként, dr. Fenczik István420 (Фенцик Стефан, 1892-1946, a ruszin, ukrán
forrásokban: Fencik). A kárpátaljai orosz emigránsok segítségével megalakult társaság céljai hasonlóak
voltak a Proszvita egyesületéhez, de azokat nem az ukrán, hanem az orosz nemzetegység alapján
szándékozott megvalósítani. Az 1920-as években a taglétszáma már 30 ezer körüli, olvasóköreinek száma
több mint háromszáz. A Duchnovics Társaság orosz nyelven adta ki lapjait. 1923-1924-ben a Карпатский
Край (,Karpatszkij Kraj’, Kárpátok Vidéke), majd a hosszabb életű, 1928. és 1933. között megjelent
Карпатский Св‰ть (’Karpatszkij Szvit’, Kárpátok Világa) címűt, mindkettőben értékes tudományos
közlemények jutottak el olvasóikhoz, de ezeknek többnyire a Csehszlovákiában élő orosz emigránsok voltak
a szerzői.421 Végül fontos rámutatni az ukranofil Proszvita és a russzofil Duchnovics Társaság közötti
különbségre: az előbbiben a haladó demokrata gondolkodású ruszinok, az utóbbiban általában idősebb korú
papok és konzervatív elemek tömörültek.
A harmadik irányzat – a ruszin nemzeti – az 1920-as években szinte teljesen háttérbe szorult, és csak az
évtized végére erősödött meg. Addig a kárpátaljai tollforgatók három nyelven; oroszul, ukránul és helyi
ruszin nyelven alkottak, amellyel olyan nyelvi zavart okoztak, hogy a világháború után felnövő legfiatalabb
nemzedék egyik nyelvet sem beszélte tökéletesen. A csehszlovák hatóságok kezdetben mind a russzofil
Duchnovics Társaságot, mind az ukranofil Proszvita egyesületet támogatták, hogy ezzel is megosszák a
ruszin tömegeket, és megakadályozzák az egységes ruszin nemzeti gondolat kifejlődését. Eközben –
egyébként – a russzofil, illetve az ukranofil irányzatot is sikerült a csehszlovák politikának szembeállítania
egymással, oly annyira, hogy egymás sajtóját nem is olvasták, így hatással sem voltak egymásra.422
A ruszin nyelvi, művelődési irányvonal kiemelkedő személyiségei Hodinka Antal és Sztripszky Hiador,
akik ezekben az években is különös figyelemmel kisérték a ruszin nép helyzetének, sorsának alakulását, és
sokat tettek szellemi fejlődéséért. Hodinka 1923-ban jelentette meg ruszin nyelven „A kárpátaljai rutének
lakóhelye, gazdaságuk és múltjuk” című jelentős művét, amely 2000-ben hasonmás kiadásban is napvilágot
látott.423 A jeles tudós többek között azt írta, hogy a villám csapta volna agyon azokat az árulókat, akik
félrevezették népét, a ruszinokat. Ők voltak azok, akik meggyújtották a poklot, és a tüzet körbeugrálták.
Eközben a falra festették az ördögöt, amely végül megjelent, és az őslakókat átrázta „egy idegen, eddig nem
hallott országba”, azaz Csehszlovákiába. Hodinka szerint a ruszinok most – 1923-ban – forró kátrányban
ülnek, ájuldoznak, szagolják az illatot a megígért paradicsomban. S eközben azt kívánják tőlük, hogy olyan
jól érezzék magukat, mint Magyarországon, ahol otthon voltak. Sőt „azt locsogják, hogy a ruszinok
felszabadultak a magyar iga alól… Bennünket elszakítottak Magyarországtól, és egy idegen uralom alá
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vonszoltak”.
Ruszin népe jövője szempontjából Hodinka Antal azt tartotta az egyik legnagyobb veszélynek, hogy
Kárpátalján minden irányzat (ukrán, orosz stb.) saját nyelvtant készít, sőt kitalál, és arra törekedik, hogy azt
mindenki értse. „Az egész világból a szláv testvéreink összesereglettek, és úgy elárasztottak minket, hogy
már alig férünk – és mindegyik a saját nyelvén ír. Így mi, szegény autonomisták – autonómia nélkül – teljes
szláv Bábellé váltunk...700 évig éltünk. Magyar-ruszinok („угророссы”) voltunk, s most bennünket
magyarónoknak – micsoda szó – mocskolnak azok, akik az egész szláv tengerben nemrég, még
megszégyenítve kinevettek minket. De mégis voltunk”.425 Sztripszky Hiador például késői alkotó
korszakában, az 1930-as évek végén lefordította ruszin nyelvre második nemzeti himnuszunkat, a „Szózat”ot.
Az 1920-as évek végére Kárpátalján a ruszin középrétegek mindinkább kiábrándultak az ukrán
irányzatból. A járási népművelő tanácsok, 1929. március elsejei adatai szerint például az olvasókörök
megoszlása, a szellemi irányzatuk alakulása. Kárpátorosz, vagyis a ruszin körök 47,2 %-a teljesen orosz;
28,6 %-a ukrán; 11,6 %-a magyar; 2,8 %-a csehszlovák; 1,4 %-a német; 8,4 %-a vegyes, kárpátoroszmagyar, illetve kárpátorosz-csehszlovák befolyás alatt állt.426 Az előző év végén, 1928. december 29-én,
Kárpátalján a különféle művelődési egyesületek száma, nemzetiségi összetételük, illetve hovatartozásuk is
lényegében az előbbi arányokat tükrözte. Olvasókörök: Duchnovics Társaság 168, Proszvita 101, községi
37, magyar 26, csehszlovák 6, német 3, egyéb társaságok 20. Könyvtárak: Duchnovics Társaság 152,
Proszvita 103, községi 136, magyar 25, csehszlovák 14, német 3, egyéb társaságok 20. Színjátszó körök:
Duchnovics Társaság 79, Proszvita 43, községi 29, magyar 36, csehszlovák 15, német 6, egyéb társaságok
16. Zenekarok: Duchnovics Társaság 24, Proszvita 9, községi 1, magyar 6, csehszlovák 12, német 1, egyéb
társaságok 4. Kórusok: Duchnovics Társaság 29, a Proszvita 15, községi 19, magyar 14, csehszlovák 27,
német 1, egyéb társaságok 4. Különféle előadások száma 1928-ban: Duchnovics Társaság 3151, a Proszvita
718, községi 649, magyar 382, csehszlovák 34, német 2, egyéb társaságok 214. A községi művelődési
szervezetek egy része vegyes volt, az adott település lakosságának nemzetiségi összetételének
megfelelően.427
A Duchnovics Társaság vezetősége 1930. októberében éles nyilatkozatban bírálta az ukranofil
irányzatot, és ettől kezdve mind határozottabban szállt síkra a ruszin nemzeti érdekekért. Az egylet ekkor
több mint négyszáz olvasókörben, száznál több színjátszó csoportban, hetven önálló ének- és zenekarban,
valamint jó néhány cserkészcsapatban végzett a népművelői munkát, s taglétszáma mintegy 30 ezer fő. A
Duchnovics Társaság szorosan együttműködött a Kurtyák Iván vezette Autonóm Földmíves Szövetséggel, a
Kárpátorosz Nacionalista Párttal és a Rutén Tanítói Egyesülettel. 1932. májusában indította a
Карпаторусскій Голосъ (’Karpatoruszszkij Golosz’, Kárpátorosz Hang) című népi ruszin folyóiratot az
autonóm ruszin nemzeti gondolat, és az őslakos kárpátaljai értelmiség szellemi összefogásának jegyében.428
A Proszvita egyesület és a Duchnovics Társaság keretében a ruszin értelmiség körében két nyelvi
irányzat vetekedett egymással, azok irányultságából következően, az orosz, illetve az ukrán. Ez a helyzetet a
„divide et impera” elve alapján a csehszlovák államhatalom alaposan ki is használta. Mindkét irányzatot
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támogatta, nem tudván, hogy melyik kerekedik majd felül. Amíg a ruszinok a meddő nyelvharccal voltak
elfoglalva, addig Kárpátalján zavartalanul folytatódott a csehszlovákosítás. Miközben a Duchnovics
Társaság és a Proszvita tagjai ádáz szellemi csatát vívtak. 1937-ben a cseh tanügyi hatóságok – igazából
nem tudni, hogy milyen megfontolásból – a nyelvi kérdésben próbaszavazást rendeltek el az összes
kárpátaljai iskolában a Duchnovics Társaság volt elnöke, Szabó Eumén (Сабов Евмений, 1859-1934)
nyelvtana,429 illetve Panykevics Ivan, galíciai ukrán emigráns tanár grammatikája közötti választás
kérdésében. „...a küzdelemből az orosz’ nyelvtan került ki győztesen kb. 70 %-kal. Az ukrán nyelvtan csak
15 %-ot kapott, míg a többi szülőt egyáltalán nem érdekelte a kérdés. Megtörtént a szavazásnál, hogy
ugyanazon szülők az elemi iskolákban az ukránra szavaztak, míg a középiskolában az oroszra. Végül is
komolytalannak nyilvánították ki a csehek az eredményt és napirendre tértek a kérdés felett... Bár a
Duchnovics Egyesület sokkal nagyobb, taglétszámmal rendelkezett (a kétszeresével), mégis a Proszvita lett
1938. októberében a győztes és magához ragadta Kárpátalja teljes politikai vezetését és könyörtelenül elbánt
mindenkivel, aki útjában állt”.430
Miben rejlik az ukrán irányzat sikerének a titka? Az 1930. évi népszámláláskor mindössze 2 355 fő
vallotta magát ukránnak Kárpátalján.431 Emlékezünk rá, hogy a 19-20. század fordulóján jelentkezett, fő
képviselője Zsatkovics K. György, Volosin Ágoston és Sztripszky Hiador. Az ukranofil csoport az 19181920. közötti impériumváltozáskor jelentősen megerősödött, elsősorban a Máramarosban élő követőikkel, a
Brascsajko-fivérekkel, Stefán Ágostonnal, s különösen a Kárpátalján letelepedő ukrán emigránsokkal. Az
utóbbiak főként a tanítóság körében terjesztették eszméiket – az iskola: hatalom! –, megnyerték maguknak
Volosin Ágoston ungvári tanítóképzői igazgató-paptanárt, ezáltal megszerezték az új tanítói nemzedékek
nevelését. Így sikerül elérniük, hogy már az 1920-as évek végétől ukrán szellemben oktattak az ungvári fiú
és női tanítóképző intézetben, az ungvári és a beregszászi gimnáziumban, a munkácsi kereskedelmi
iskolában, a nagyszőllősi, az ilosvai, a nagybocskói, a rahói polgári iskolákban és másutt. A jelesebb diákok
a prágai egyetem ukrán karán, valamint más csehszlovák tanintézményekben tanultak tovább, ahol
megszervezték ukrán szellemiségű diákegyesületeiket. Az ukranofil irányzat képviselői szívós
következetességgel építették mozgalmukat, amelynek csak a felszíne volt a nyelvi kérdés. Valódi lényege a
„Nagy-Ukrajna” feltámasztását célzó szívós hangulatkeltés, amelybe szerintük „természetes módon”
Kárpátalja is beletartozott. Az őslakos ruszinok jelentős része nem vette észre ez utóbbi törekvésekben rejlő
szellemi-lelki csapdákat. Hasonló harcba keveredett az orosz irányzattal, olyan küzdelembe, mint amilyen
ebben az időben dúlt Moszkva és Kijev között, a Kárpátok hegygerincén túl.432
Az orosz, illetve az ukrán nyelvi irányzat mellett létezett egy harmadik, az ún. „hazai ruszin” vagy
„magyarorosz”, amelynek művelői lassan, fokozatosan akarták továbbfejleszteni a maguk sajátságos
nyelvét. Ez az irányzat irtózott a számos helyen előfordult gyakorlattól, hogy ugyanazon kárpátaljai
iskolában az egyik tanár „oroszul”, a másik „ukránul” tanított. Annál is inkább, mert „a magyarsággal való
évszázados együttélés nem irtotta ki a népből az ő saját nyelvét. Ez szintén ’orosz’ nyelv, de nem moszkvai
és még kevésbé ki(j)evi ’ukrán’. Egy speciális ’rutén’ nyelv, amelyen valamennyien jól megértik egymást,
annál kevésbé azonban a kievi, vagy a moszkvai emigránst. Az (első) világháború előtt ezen a kárpátaljai
nyelven prédikáltak a lelkészek a szószékről s a nyelvtanulásnak az alapját a régi Volosin(-féle) nyelvtan (a
híres, hosszú évekig használt Азбука (’Azbuka’, Ábécéskönyv) képezte. A háború előtti magyarorosz írók a

429

Baleczky E., 1943.; Szabov E., 1929.

430

Ortutay T., 1941: 106. p.

431

Botlik J., 1997: 229. p.

432

Botlik J., 1997: 250. p.

112

forrásmunkákat az oroszországi írók műveiben keresték, s találták meg. De az abban találtakat a kárpátaljai
nép számára átgyúrták, és mintegy szűrőkészüléken átvezetve bocsátották a ruszinok rendelkezésére. Ukrán
forrásmunkákhoz kevesen, mondhatni csak egyesek folyamodtak”.433
Eközben a kárpátaljai helyi ruszin nyelv nem került sem ukrán, sem orosz befolyás alá, mert ezt
beszélte a görög katolikus papság, a tanítók, a köztisztviselők, a parasztság s a különösen az erdőgazdasági
munkások egy része. Tudatában voltak annak, hogy a Kárpátokon túl élő szláv népekkel – mindenekelőtt az
orosszal, de az ukránnal, a lengyellel is – rokoni kapcsolatban állnak. Ugyanakkor azt is és érezték – miután
évszázadok óta a Kárpát-medence északkeleti peremvidékén laktak –, hogy földrajzilag, gazdaságilag,
politikailag, kulturálisan – különösen a görög katolikus vallásukkal – már elválaszthatatlanul a latin
szellemű világhoz kötődnek és tartoznak.
Végezetül a „csehek alatt”-i Kárpátalja sajátos arculatát elemezzük. Elöljáróban elismerjük, hogy ebben
az időben, különösen a városokban és a járási székhelyeken sok minden új épült. Mindenekelőtt
infrastrukturális, az újdonsült uralmat berendező közigazgatási központok, iskolák, a betelepülő cseh
hivatalnokok számára lakások, közintézmények létesültek. Néhány példa: Ungvárt Kárpátalja „fővárosává”
fejlesztették az Ung folyó partján kiépített kormányzati-tisztviselői negyeddel, a Galagóval. A városban
ekkor még repülőteret is kialakítottak. Munkács állami kórházánál sebészeti osztály épült, a beregszászi, a
nagyszőlősi hospitálokat is bővítették. Új utakat építettek, mindenekelőtt Máramarosban, a Felső-Tiszavidékén, Rahó és Kőrösmező között. Célja a megfelelő közlekedési kapcsolat teremtése Ungvárral, a Técső–
Huszt–Nagyszőlős–Beregszász vonalon. Új hidakat létesítettek a Tiszán, az Ungon, az Ilosva és a
Gyertyános (Szopurka) folyókon. A Nagy-Ág, a Latorca, a Tarac és a Vérke egyes szakaszain
mederszabályozásokat végeztek. A hivatalos adatok szerint a csehszlovák kormányzat 1920. és 1935. között
Kárpátalja fejlesztésére 490 millió, évi átlagban 30,5 millió Kč-t költött. Emellett kereken 80 millió Kč-t
fordított meliorációs munkálatokra.434 Ehhez joggal hozzáfűzhetjük, hogy a magyar korszak idején már
kialakított közlekedési hálózat további bővítése elsősorban azt a célt szolgálta, hogy korszerűsítse a
szállítást, s ez által megkönnyítse, és olcsóbbá tegye Kárpátalja két fő természeti kincsének, a kitermelt
fának és a sónak az elszállítását a fejlett cseh országrészbe.
Az útépítési és folyómeder szabályozási munkáknak jelentős volt a hadászati jelentősége is, hiszen a jó
minőségű betonutak megkönnyítették a szövetséges csehszlovák, illetve román állam közötti katonai
együttműködést, különösen egy esetleges háborús helyzet esetén. Ez annál is inkább fontos volt a két ország
számára, mert csak egyetlen vasútvonallal volt kapcsolatuk, amely azonban Csap–Beregszász–Nagyszőlős
között közvetlenül a csehszlovák–magyar határ mellett vezetett, és Királyházánál ágazott le délnyugatra a
romániai Halmi felé. Csehszlovákia egyébként e vasút, valamint az utak védelmére nagy anyagi áldozattal,
százával épített kiserődöket, bunkereket, amelyek egyben az államhatárt is védték. Ilyet létesítettek például a
Beregsom melletti Csonkapapiban bunkerrendszerrel és csendőrlaktanyával.435 Nem volt véletlen, hogy a
prágai kormányzat Szlovákia felől új vasútvonalak létesítését vette tervbe Ungvár, Munkács és Beregszász
irányába. E célból az Ungvár és Vaján között haladó pályát, valamint a felvidéki Nagykapos és Vaján
szakaszt normál vágányúvá építették át, amely Bánóc községnél kapcsolódott a kassai vasúti fővonalba.
A Kárpátalja nagy részét alkotó hegyvidék nem volt igazán kedvező a mezőgazdasági termelésre. Ipara
az 1930-as évek elejétől inkább hanyatlott, mint fejlődött. A szociális viszonyok elsősorban az országrészt
irányító, mintegy 40 ezer fős csehszlovák közigazgatási rétegnek kedveztek, és annak jó közérzetét
szolgálták. Az utolsó magyar népszámlálás szerint, 1910-ben – a későbbi területre számítva – a trianoni
békediktátum után hivatalosan Podkarpatská Rusnak nevezett területen mindössze 234 cseh és 7 728

433

Ortutay T., 1941: 107. p.

434

Милаутцң, І., / Milauc, I. 1930: 284-286., 1936: 13-20.; Бергманн, I. / Bergmann, I., 1936: 21-27. p.

435

Botlik J. – Dupka Gy., 1991: 80. p.

113
436

szlovák nemzetiségű lakos élt. Az 1921. évi első csehszlovák népszámláláskor már 19 775 csehszlovák
(ebből 9 477 cseh, 10 298 szlovák) személy lakott Kárpátalján, 1930-ban már 33 961 csehszlovák (ebből
cseh 20 719, szlovák 13 242).437 A vidék elmaradottságát a csehszlovák hatóságok a valóságban nem
számolták fel, illetve fel sem tudták volna számolni. Annak fő okát – miként azt Prágai Magyar
Akadémikusok Körének 1931–1932. évi évkönyve megállapította –, a Csehszlovákiának „az itteni
őslakosság gazdasági gyöngítésére irányuló állampolitikájában találjuk”.438 Ezért nem állt a vidék – még a
cseh statisztikák és gazdasági folyóiratok tükrében sem – a gazdasági élet olyan magas fokán, mint azt
lépten-nyomon főként a sajtóban és a közéletben hivatalosan hangoztatták. „Hogy a csehek mégis Kárpátalja
nagy gazdasági fejlettségéről írtak és beszéltek, annak természetszerű magyarázata az, hogy be akarták
mutatni a cseh demokráciának a magyar uralomnál sokkal nagyobb jólétet biztosítani tudó és akaró
szándékát és intézkedéseit”.439
Az 1920-as évek csehszlovákiai gazdasági válsága döntően hozzájárult a Kárpátalja lakossága
életkörülményei további romlásához, amely főként a hegyvidéken élő ruszinokat sújtotta. 1927. októberében
Dudley Heathcote, az angol Daily Mail című lap tudósítója gépkocsival riportkörúton tanulmányozta a
helyzetet. Mindez nem volt véletlen. Az előzmények: 1927. tavaszán az Olaszországgal kötött barátsági
szerződéssel a magyar külpolitikának sikerült kitörnie addigi elszigeteltségéből. Ezzel egyidejűleg az
igazságtalan trianoni határok is nagy nyilvánosságot kaptak a világsajtóban. Lord Harold Sidney
Rothermere (1868-1940) angol sajtómágnás és politikus 1927. június 21-én, nagy hatást keltő cikket440
jelentetett meg lapjában, a Daily Mail-ben, „Hungary’s Place in the Sun”, azaz „Magyarország helye a nap
alatt” címmel. Írásában kifejtette: Közép-Európában a nyugalmat hosszú távon nem lehet fenntartani, ha
nem módosítják békés úton a trianoni határokat. Úgy látta, hogy egy Magyarország számára kedvezően
végrehajtott határrevízióval a háború elkerülhető. Cikkéhez Lord Rotherme térképet is mellékelt,441 amely
szerint a határok mentén, kétmillió elszakított magyart lehetne visszacsatolni. Ebből egymilliót
Csehszlovákia déli magyarlakta sávján a Pozsony–Nyitra–Kassa–Ungvár–Nagyszőlős vonal és az
országhatár között, 600 ezer főt Romániában, a Partiumban a Máramarossziget–Zilah–Élesd–Lippa–Arad–
Nagyszentmiklós, a délszláv államból pedig 400 ezer magyart Észak-Bácskából, illetve a Bánátban a
Nagybecskerek–Óbecse–Szenttamás–Zombor vonal fölött, valamint a Drávaszög egészét. Lord Rothermere
térképe nem számította az előbbi magyarlakta területekhez Erdélyből a színmagyar Székelyföldet és
Kolozsvárt, Kalotaszeggel, ahol 1 150 000 magyar élt. A sajtómágnás szerint itt a magyarok románokkal
keveredtek, ebben azonban tévedett.
A Daily Mail Kárpátaljára küldött tudósítója az Ungvár–Munkács–Beregkövesd–Huszt–Iza–
Vucskómező–Repenye útvonalon mérte fel a lakosság, elsősorban a ruszinok életkörülményeit. Néhány
idézet az újságíró tapasztalataiból, jegyzeteiből: „Kísérőihez fordul: – Mióta van itt pravoszlávia? – 1919
óta. Azelőtt csak szórványosan volt. – És kire szavazott ez a falu a választáson? – A kommunistákra. Az
angol a jegyzeteibe néz, és csodálkozva kiált fel: Minden pravoszláv falu a kommunistákra szavazott?
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Hiszen akkor itt Benešék a pravoszláviával a kommunizmust támogatták”.442 Az 1920-as évek elején a
mérhetetlen nyomor szinte állati sorba döntötte a hegyvidék lakosságát, és éhezők százai pusztultak el orvos
és szociális intézkedések nélkül. Ilyen körülmények között széles körben terjedt az izgatás, a bujtogatás és
forradalmi propaganda. Kárpátalját a nyomor taszította 1919. és 1933. között a kommunista eszmékbe,
amelynek álarca mögött gyakran az ukrán és a cseh–orosz politika is helyet talált. Nem volt véletlen, hogy
az 1925. évi választásokon a kommunista párt 45, 1929-ben 32, 1933-ban közel 25 % szavazatot kapott.443
Visszatérve az angol újság tudósítójának útjára: A Nagy-Ág mellett fekvő Herincse és Berezna között
újra megállíttatta gépkocsit, ott, ahol egy csomó rutén tanakodott egy íráson, amit szó nélkül átadtak neki. „–
Nézd, uram, hatezer korona adót vetettek ki rám a csehek, pedig a lovam és a tehenem már mind elment
régen az adóba, földjeim zálogba vannak, kenyérre sem telik…– Hol jobb: a Cseh–Szlovák kormányzat
alatt, vagy a magyaroknál? – Ó, hogy is kérdezhet ilyet az úr, – felelik a parasztok csillogó szemekkel. – Ha
mi egyszer Nyíregyházára mehetnénk… Alsóbisztránál egy mezítlábas gazdát pillant meg, már egyenest
azzal szólítja meg: – Mutasd a kenyeredet. – Nincsen, uram – feleli a rutén, kinyitva üres tarisznyáját. –
Nem eszünk mi kenyeret már régen, mert a földünk zálogban van. Legfeljebb egy kis paszulyt
(szárazbabot), vagy krumplit koldulunk útközben”.444 Az embereknek gyakran még egyetlen eledelükből, a
kukoricakenyérből sem jutott. Megdöbbentette az újságírót, hogy a Nagy-Ág völgyében, a Verhovina tetején
minden rutén tudott magyarul. A sok csenevész szarvasmarha után az egyik parasztnál kövér svájci tehenet
látott. „– Hát ez, hogy kerül ide? – Még az Egánék tenyésztéséből maradtak. – Kicsoda volt az, az Egán? –
A magyar kormánynak egyik embere, ma is áldják a nevét, mert végpusztulástól mentette meg a ruténséget”.
A Nagy-Ág folyó völgyében ekkor már évek óta álltak a fűrésztelepek, nem adtak munkát a helyieknek.
Repenyére későn este érkezett az angol újságíró, ahol meghívták egy lakodalomba. Itt már nem tudták
kaláccsal kínálni a vendéget, mint régen, amikor Nyíregyházáról hozták haza a lisztet. Az udvarba lépve
felhangzó Rákóczi-induló fogadta, és úgy ünnepelték, mint a „felszabadítás hírnökét… a nyomorgás minden
elkeseredése ujjongásba tört ki…– Mikor jönnek a magyarok? – kérdik egyre”.445
A vidék nyomorán a prágai kormányzat nem igyekezett segíteni, segélymozgalmai szemfényvesztések
voltak. 1932. márciusában Ludwig Renn (1889-1979) német író és Gerard Hamilton, a Nemzetközi
Munkasegély kiküldöttei iszonyattal tapasztalták az eléjük táruló állapotokat. Hamilton kijelentése bejárta a
világsajtót: „Voltam Kína és India éhségterületein. Voltam 1918. végén és 1919. elején az éhségblokád alatt
Németországban, de sehol nem láttam olyan nagy éhséget és nyomort, mint Ruszinszkóban”.446 Beszkid
Antal, Kárpátalja kormányzója a Nemzetközi Munkasegély kiküldöttjeinek útja idején felhívást bocsátott ki
egy segélyakció indítására, de hamarosan kiderült, hogy azt nem támogatta a csehszlovák
pénzügyminisztérium és a nemzeti bank. Az ínség enyhítésére szánt 365 vagon kukoricát nem osztották ki a
nyomorgó népnek, hanem kereskedőknek adták, akik azt ellenőrzés nélkül végül napi áron hozták
forgalomba. A Romániából – szintén az ínséges népnek szánt –, vámmentesen behozott 33 vagon búza sem
jutott el a ruténekhez, hanem Struk, az Obchodni jednota igazgatója elpanamázta.447 1932. tavaszán a
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csehszlovák hatóságok és a Vöröskereszt 320 ezer mázsa kukoricát osztottak ki a nélkülöző lakosság között,
de a 200 ezer főre becsült éhező ruszinok sorsán ez alig enyhített. Az éhezők megsegítésére
Magyarországon gyűjtött gabonát és egyéb élelmiszert nem engedték be a csehszlovák hatóságok, így
például 1932-ben a hajdúdorogi görög katolikus püspökség és a hívői által gyűjtött 700 mázsa vetőmagot,
illetve 30 vagon gabonát.448 A nyomor miatt nőtt a kivándorlók száma, 1923 és 1933 között 16 789 fő
(közülük 11 249 ruszin, 2 736 magyar), ez a szám a 1930-as évektől évente már mintegy 30 ezer fő.449
Az 1933. évi csehszlovák statisztika szerint egy-egy gazdacsalád Csehországban évente átlag 339 Kč-t
költött húsra, hentesárura, Kárpátalján 76-ot, zsiradékra 187-et, illetve 79-et, cukorra 143-at, illetve 19-et,
ruházkodásra és lábbelire 659-et, illetve 168-at. A gyermekek neveltetésére az adott évben egy csehországi
gazda 221, a kárpátaljai csak 33 Kč-t fordíthatott. 1933-ban egy gazdacsalád minden tagjának évi
átlagfogyasztása Csehországban 5 068, Kárpátalján 1 369 Kč.450 Kárpátalja gyakorlatilag gyarmati sorsba
való süllyesztését az is jelzi, hogy csehszlovák fennhatóság első évtizede alatt az adók tízszeresére
emelkedtek. Podkarpatszka Rusz lakói például 1930-ban negyvennél több adófajtát fizettek. Csupán az
okmányok illetékbélyege évi 8 millió korona bevételt jelentett az államnak. 1927-ben 83, 1932-ben 104, a
következő évben már 107 millió korona, ún. egyenes-adót is kivetettek a cseh hatóságok, a vidék
lakosságára.451 A rutén kérdésben külön véleményt valló Lidove Noviny 1932. elején a következőket írta:
„Mindenben csődöt mondtunk, tőkénk, iparunk, kereskedelmünk és közigazgatásunk a ruszinszkói területen
semmit sem csinált, ami szóra érdemes volna. Minden olyan nyomorúságos, mint előbb volt, sőt ez idő
szerint még rosszabb. Az éhség ugyanis valóság, amelyet kifogásokkal, enyhíteni nem lehet”.452
Az 1930-as években a csehszlovák hatóságok hiába építettek újabb és újabb látványos
közintézményeket, utakat, hidakat és más létesítményeket Kárpátalján, a lakosság döntő részét alkotó ruszin
lakosság nyomorán vajmi keveset enyhítettek. Továbbra is elsősorban a városok, és egyes járási székhelyek
felszereltségét és háttérágazatát fejlesztették. Mindenekelőtt a terület kormányzásához szükséges
közigazgatási központokat, a betelepülő cseh hivatalnokok számára lakásokat, iskolákat, közintézményeket
létesítettek. A prágai kormányzat kárpátaljai szociális intézményrendszere is elsősorban az országrészt
irányító, az 1930-as évek közepére a már mintegy 40 000 főre növekvő cseh tisztviselői-közalkalmazotti kar
jó közérzetét szolgálták. Mint írtuk, az 1921. évi népszámlálás folyamán 19 775 fő, egy évtized múlva,
1930-ban már 33 961 csehszlovák nemzetiségű lakost jegyeztek fel Kárpátalján. A folytonos eredményekről
szóló hírverés azonban továbbra is olajozottan működött, Ruszinszkót hivatalosan a polgári demokratikus
Csehszlovákia egyik sikeres területének tekintették. Az előbb felsoroltak azonban nem ezt bizonyították.
Az éppen 20. évébe lépő első Csehszlovák Köztársaság számára az 1938-as esztendő már az ország
létének alkonya. Ennek alapvető okai tulajdonképpen az államalakulat megalakulásának körülményeiből
eredtek, s abból, hogy Csehszlovákia kezdettől fogva a gyarmatának tekintette Kárpátalját, amely 12001400 kilométerre feküdt az ország nyugati határától. A vidék autonómiáját mindvégig vonakodott megadni,
s amikor erre a köztársaság utolsó heteiben rákényszerült, már végzetesen késő volt.
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7. A kormányzati autonómia időszaka, a szojm – Карпатська Україна / Kárpáti Ukrajna
1938. október 11. – 1939. február 12. – március 15.
1938. szeptember 6-án, Kárpátalján az Autonóm Földműves Szövetség jóváhagyta az ún. Orosz
Autonóm Blokk megalakulását, és határozatban követelte a Szojm összehívásához szükséges választások
kiírását, a ruszinlakta terület autonóm alkotmányának kiadását, valamint a kárpátorosz–szlovák határ
kijelölését. A szeptember 12. és 14. közötti véres összetűzések miatt Csehszlovákiában kihirdették az
ostromállapotot, miközben 14-én a német birodalmi haderő felvonult a csehszlovák határon.
Szeptember derekától több szálon futottak az események: Prágában, Podkarpatszka Rusz-ban,
Budapesten, a november 2-i bécsi döntés nyomán a Magyarországgal újraegyesült volt Ung, Bereg és
Ugocsa vármegyei területeken, illetve Kárpáti Ukrajnában. Az időrendből következően először
Podkarpatszka Rusz, majd a kárpátaljai hegyvidéken létrejött Kárpáti Ukrajna, a következő fejezetben a
visszacsatolt tiszaháti magyarlakta vidék történetét tárgyaljuk.
A magyar kormány szeptember 14-én utasította a berlini magyar követet, hogy közölje a birodalmi
külügyminisztériummal: a csehszlovák kérdésben a magyar kormány érthetetlennek tartana bármilyen
rendezést, amely a magyar érdekeket nem veszi olyan mértékben figyelembe, mint a szudétanémet
népcsoportét. Az előbbiekkel az anyaország tevékeny támogatását érezve maga mögött, szeptember 17-én az
Egyesült Magyar Párt nagygyűlést tartott Pozsonyban. A rendezvényen Kiáltványt fogadtak el, amely
önrendelkezési jogot követelt a csehszlovákiai magyar kisebbség számára. Három nap múlva, szeptember
20-én a kárpátaljai Autonóm Földműves Szövetség és a Központi Orosz Nemzeti Tanács együttes
tanácskozásán közös nyilatkozatot írtak alá. Az emlékiratot az ún. orosz blokk nevében Bacsinszky Edmund
másnap átadta a prágai kormánynak. A beadvány fő követelései: a ruszin nép érdekeit nem megfelelően
képviselő személyek eltávolítása tisztségükből, az Eperjes vidékén fekvő ruszinlakta területek egyesítése
Podkarpatszka Russzal, valamint a Verhovinán élő szegény sorsú nép megsegítése.453 Ugyanezen a napon
Horthy Miklós (1868-1957) kormányzó levelet intézett Adolf Hitler kancellárhoz, amelyben Csehszlovákia
minden nemzetisége számára kérte annak a jognak a biztosítását, hogy az általuk lakott terület hovatartozást
népszavazással dönthessék el.
A londoni magyar követ szeptember 19-én följegyzést juttatott el Neville Chamberlain angol
miniszterelnökhöz, amelyben a magyar kormány ugyanolyan jogokat és elbírálást kívánt a csehszlovákiai
magyar kisebbség számára, mint amilyenben a német kisebbség részesül. Két nap múlva, szeptember 21-én
hatalmas tüntetés követelte Budapesten a Felvidék visszacsatolását annak kapcsán, hogy hazaérkezett
Németországból az előző naptól Berlinben tárgyalt Imrédy Béla (1891-1946) miniszterelnök és kísérete. A
magyar kormány szeptember 22-én újabb jegyzéket intézett Prágához, amelyben kifejtette: a szudétanémet
kérdés esetleges megoldásakor azonos eljárást vár el a magyar nemzetiség részére, és követelte a
magyarlakta területek visszaadását. Ugyanezen a napon, szeptember 22-én lemondott Milan Hodža
csehszlovák miniszterelnök, utóda Jan Syrový tábornok lett, aki megalakította az ország 1918. őszétől
immár 16. kormányát. Mivel a prágai kormányzat érdemlegesen nem válaszolt, illetve az ügy érdekében
semmit sem tett, Hrabár Konstantin kormányzó támogatásával Bacsinszky Edmund454 (Бачинский Эдмунд
1880-1947) és Földesi Gyula455 (egyes forrásokban Földessy, 1875-1947), a földműves szövetség
parlamenti képviselője az ún. orosz blokk nevében, szeptember 28-án újra benyújtotta a már említett egy
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héttel korábbi emlékiratot. Szintén e napon, a magyar kormány jegyzéket adott át a csehszlovák
kormánynak, amelyben a túlnyomóan magyarlakta települések átengedését, valamint Szlovákia és
Kárpátalja autonómiájának a megadását követelte.
Másnap, 1938. szeptember 29-én a Münchenben tartott angol, francia, német és olasz négyhatalmi
konferencián arról döntöttek, hogy Csehszlovákia a szudétanémetek által lakott területeket átadja
Németországnak. A müncheni megállapodáshoz „Kiegészítés az egyezményhez” címmel a következőt
csatolták: „Mihelyt a csehszlovákiai lengyel és magyar kisebbségek kérdése rendezést nyer, Németország és
Olaszország a maguk részéről szintén garanciát nyújtanak Csehszlovákiának”. Az egyezmény ún. 3.
kiegészítő nyilatkozata: „A négy hatalom kormányfői kijelentik, hogy a csehszlovákiai lengyel és magyar
kisebbségek kérdése, amennyiben azt a következő három hónapon belül az érdekelt kormányok közötti
megegyezés útján nem rendezik, a négy hatalom itt jelenlevő kormányfői újabb összejövetelének tárgya
lesz”.456 A német csapatok már október elsején megkezdték bevonulásukat a Szudéta-vidékre. (A prágai
kormányzat október 2. és 10. között adta át Lengyelországnak a sziléziai Teschen (540 km2) és Freystadt
(257 km2) lengyel lakta vidékét.)457
Időközben, még október elsején hirdetett ki a csehszlovák kormány a 206. számú rendeletét, amely egy
második alkormányzói állás megszervezéséről intézkedett Podkarpatszka Ruszban.458 Az intézkedésnek már
nem volt gyakorlati jelentősége, az események napok alatt túlhaladták. Ugyancsak október első napján, a
magyar kormány jegyzékben szólította fel a csehszlovák kabinetet, hogy a müncheni egyezményben előírtak
szerint azonnal kezdjen hazánkkal közvetlen tárgyalásokat, és a felvidéki magyarságnak adjon
önrendelkezési jogot.
Ezen a napon, Imrédy Béla miniszterelnök magához hívatta Kozma Miklós (1884-1941) volt
belügyminisztert, aki a találkozót így örökítette meg a „Kárpátalja visszavétele” című naplójában: „Imrédy
féltizenegyre kéret, s felkér, hogy vállaljam a ruténföldi akció politikai vezetését, propagandáját és
felügyeletét, s a felkelők irányítását. Mindazt, amit javasoltam, elfogadja és belemegy, ha a helyzet kívánja,
illegális és erőszakos módszerekbe is”.459 A magyar legfelsőbb vezetés három nap múlva elfogadta Kozma
tervét.
Az ekkor újraszerveződött ún. szabadcsapatok – közismert, összefoglaló nevükön a „Rongyos Gárda” –,
legtöbb tagja alig két évtizeddel korábban már kivette részét a trianoni békediktátumban elszakított területek
egy részének a visszaszerzésében. Nevezetesen, az 1921. augusztus 28-án kirobbantott nyugatmagyarországi fegyveres felkeléssel, majd az október 4-én Felsősőr községben a Prónay Pál (1874-1944.
dec., v. 1945. jan.) fővezér kezdeményezésére kikiáltott – s november 4-ig fennállt –, semleges Lajtabánság
államalakulat létrehozásával a győztes antanthatalmaktól kikényszerítették az ún. soproni népszavazást. Az
1921. december 14-16-án tartott referendummal az Ausztriához való csatolásra ítélt Sopron város és nyolc
környező község, majd a magyar–osztrák határ kitűzésékor tíz, Szombathely és Szentgotthárd között húzódó
falu, azaz összesen 18 község és egy város visszakerült Magyarországoz.460
Egyébként már 1938. szeptemberében megkezdték Kecskemét környékén és Budapesten a volt nyugatmagyarországi felkelők csapatokba szervezését. Az összesen hat önkéntes századba tömörült, együtt 996 fős
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Rongyos Gárda egységei október 2-ától Csonka-Bereg falvaiból már folyamatosan, húsz-harmincfős
csoportokban lépett át a magyar–cseh-szlovák országhatáron, és gyakran harminc-ötven km mélységbe is
behatoltak a kárpátaljai területre. Erőltetett menetű útjukban rajtaütöttek a cseh katonaságon, illetve
megrongálták, vagy elpusztították cseh katonai-, illetve csendőr létesítményeket (őrsök, kaszárnyák,
raktárak), a telefon- és távíróvonalakat, vasúti síneket, hidakat. Többek között Ungvár határánál, Szolyva,
Huszt, Nyíresújfalu (Dunkovica), Borsova (Nagyborzsova) településeknél. Az utóbbi helységnél
megrohantak egy tizenkét vagonból álló cseh katonavonatot, amelynek cseh tisztjeit és kísérő csendőrségét
lefegyverezték, és szabadon engedték a mintegy félezer bevonultatott magyar és ruszin legényt.461
Egyik legvéresebb csatáját Dercen és Fornos falvak térségében vívta a Rongyos Gárda, ahol súlyos
veszteségeket okozott a megszállóknak. A gárda 1. századának 98 tagja még október 9-én éjjel, Tarpa
térségében harc nélkül átcsúszott az államhatáron, s észak felé Beregszász és Munkács irányába nyomult
előre. Másnap éjszaka, a két város között fekvő Kisgút és Gát községek körzetében áttört a Szernye-mocsár
ingoványain, és reggelre a Dercen és Fornos falvak közötti Nyíres-erdőbe ért, ahol tábort vert. A
gárdistáknak három derceni legény hordta titokban az élelmet, és híreket vitt nekik. Az egyik „gáti zsidó
boltos beárulta a felkelőket a cseheknél. Hírt adtak a bujdosóknak. A felkelők, három csoportra oszolva, át
akartak szökni fényes nappal a nagyerdőbe. Két csoport át is jutott, de a harmadikat a mocsárban utolérték a
csehek. Egy (cseh) század jött gépfegyverekkel, meg három harckocsi. Három órán keresztül tartották
magukat a felkelők, harmincketten, kétszáznegyvennel szemben. Lassan besötétedett, de akkor már csak
négyen éltek közülük. Esze János volt a vezérük, Esze Tamás dédunokája… Egy golyó szétroncsolta a
térdét. Elvonszolta magát az erdőbe. A társai rátaláltak és átadták a dercenieknek. Úgy lopták át a határon
Magyarországra. Két sebesült társát a csehek belefojtották a csatornába”.462 A gárda 32 fős csoportjából 28an elestek a 240 gépfegyverekkel és három harckocsival megerősített cseh katonával vívott összecsapásban.
A következő napok heves összeütközéseiben a gárdisták közül további tizenöt elesett, huszonkettő
visszaverekedte magát magyar területre, hat elérte a lengyel határt, harminc a magyar honvédség
bevonulásáig bujkált, mintegy negyven csehszlovák fogságba esett. „A csehek állatiasan kegyetlenek voltak.
Pusztakerepecnél – alig három jó nyíllövésre tőlünk (ti. Dercen falutól) – a minap találtak egy halottat a
mocsaras árokban. A ruhát leszakították róla, az arcát puskatussal a felismerhetetlenségig összeverték. A bal
válláról csontig le volt tépve róla a hús, a testét össze-vissza szurkálták szuronnyal. A talpáról cafatokban
lógtak az inak. Kis Mária-érmet találtak mellette. Erről tudták meg, hogy felkelő volt… Kisguton a
csendőrök elfogtak néhány felkelőt. Kettőt közülük a helyszínen agyonlőttek, a másik kettőt bevitték (a gáti)
csendőrőrsre, és ott halálra kínozták őket. Az egyiknek a karját két deszka közé kötötték, és mert nem
vallott, közönséges fűrésszel lefűrészelték. – A munkácsi vár börtönében – ugyanott, ahol annak idején
Kazinczy [Ferenc író, 1759-1831] is raboskodott – sok felkelőt tartottak fogva a csehek. A vastag falakon
ékszakánként áthallatszott fájdalmas üvöltésük. Nap-nap után a legborzalmasabb szovjetmódszerekkel
kínozták őket”.463 (Az utóbbival az NKVD ekkor már ismert foglyokkal való kegyetlen bánásmódjára,
vallatási eszközeire utalt a szerző.)
A magyar szabadcsapatok betörései és portyázásai miatt a cseh hatóságok ostromállapotot hirdettek ki
Kárpátalja területén, mégis rutének és magyarok százai lázadtak fel a prágai uralom ellen. Sok katona
hazaszökött csehországi alakulatától, a beregszászi kaszárnyában a rutén származású katonák tagadták meg
az engedelmességet, mások fegyvereket csempésztek ki rutén és magyar férfiaknak. Számosan a magyar
felkelőkhöz csatlakoztak. Közben a magyar kormány október 3-án újabb jegyzéket küldött Prágának, amely
követelte a csehszlovákiai magyar politikai foglyok szabadon bocsátását, a magyar nemzetiségű katonák
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leszerelését és hazabocsátását, helyi rendfenntartó osztagok felállítását, két-három határ menti magyarlakta
város előzetes átadását.
A müncheni egyezmény után megmaradt Csehszlovákia, benne Podkarpatszka Rusz területének
mentésére, október 4-én – a ruszin ügyek köztársasági elnöki személyi tanácsadóját, Parkanij Ivant
(Парканий Иван, a magyar forrásokban Párkányi Iván, 1896-1997)464 a podkarpatszka ruszi ügyek
miniszterévé nevezték ki a csehszlovák kormányban. Másnap, október 5-én lemondott Edvard Beneš
államelnök, és ugyanezen a napon a felvidéki Zsolna városban megalakult az autonóm szlovák kormány,
Jozef Tiso miniszterelnökkel az élen. Két évtized küzdelme után, másnap Szlovákia autonómiát kapott, ettől
kezdve az ország neve kötőjeles: Cseh-Szlovákia, és ez után „második köztársaság”-nak is nevezték.
Ez alkalommal Kárpátalja is megkapta a két évtizede követelt autonómiát külön kormánnyal – ez
később, 9-én jött létre –, amelynek élére Bródy András került, aki egyben szintén tagja volt, a prágai
szövetségi kabinetnek. Ettől kezdve, Подкарпатська Русь / Podkarpatská Rus, – elméletileg – önálló
országrészként Cseh-Szlovákiának, mint szövetségi államnak a harmadik egyenrangú tagjává vált az
autonóm cseh és szlovák országrész mellett. Ezt azt jelentette, hogy a szudétanémetek és a lengyelek által
lakott területeket elvesztett Csehszlovákia – lényegében a két évtizeddel korábban erőszakkal széttördelt
Osztrák–Magyar Monarchia mintájára –, szövetségi állammá alakult át közös kül-, had- és pénzüggyel a fél
évvel később, 1939. március 15-én bekövetkezett teljes felbomlásáig.
Közben a magyar minisztertanács 1938. október 6-án rendkívüli ülést tartott, és nemzetközi mozgalmat
indított a Cseh-Szlovákiában rögtönítélő bíróság elé állított mintegy háromszáz rongyos gárdista
megmentésére.465 A következő napon, október 7-én Pozsonyban az Egyesült Magyar Párt szenátorai,
nemzetgyűlési és tartománygyűlési képviselői létrehozták a cseh-szlovákiai magyarság „legfőbb nemzeti
szervét”, a Magyar Nemzeti Tanácsot. Az új testület kiáltványt intézett a kisebbségi magyarsághoz, amelyet
Kárpátalja részéről Korláth Endre parlamenti képviselő és Ortutay Jenő (1889-1950) görög katolikus
esperes, Beregszász főbírája írt alá. Másnap, október 8-án a Központi Ukrán, illetve a Központi Orosz
Nemzeti Tanács Ungváron tartott közös tárgyalásán összeállította a kárpátaljai autonóm kormány névsorát,
és Bródy Andrást javasolta miniszterelnöknek. A két szervezet tagjaiból létrehozták Podkarpatszka Rusz
Nemzeti Tanácsát, amely emlékiratot adott ki: a ruszinlakta terület egyetlen törvényes képviselőjének tartja
magát, ahol a hatalmat azonnal át kell adni a Bródy vezette autonóm kormánynak.466 Ugyancsak e napon,
október 8-án tartott újabb rendkívüli ülésén a magyar minisztertanács kimondta: a csehszlovákiai
magyarlakta területeket „nem történelmi, hanem etnikai alapon” követeli vissza,467 Kárpátalján pedig
tartsanak népszavazást a vidék hovatartozásáról.
Másnap, október 9-én Párkányi Iván, a podkarpatszka ruszi ügyek minisztere Prágában tájékoztatta a
csehszlovák minisztertanácsot a ruszinszkói eseményekről. Ezt követően Jan Syrový kormányfő lemondatta
Hrabár Konstantin kárpátaljai kormányzót, és Párkányit nevezte ki a helyébe.468 A végkifejletet azonban
már nem tudta meggátolni, mert ugyanezen a napon Kánya Kálmán (1869-1945) külügyminiszter
vezetésével, a müncheni egyezmény határozatának megfelelően a felvidéki Révkomáromban megkezdődtek
a magyar–cseh-szlovák tárgyalások az új határvonal kitűzéséről. A megbeszélések azonban október 13-án
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eredménytelenül megszakadtak, mert a cseh-szlovák megbízottak a magyarlakta területeknek csak az
autonómiáját ajánlották fel. A magyar fél a magyar többségű területsáv teljes átcsatolásához ragaszkodott, s
területi engedményként nem érte be a Csallóköz átengedésével. A tárgyalásokon részt vett Bródy András, a
kárpátaljai Autonóm Földműves Szövetség elnöke, akit közben – október 11-én – Podkarpatszka Rusz
miniszterelnökévé neveztek ki. Időközben ugyanis, október 10-én a prágai kormány kénytelen volt
megkezdeni a tárgyalásokat az autonóm kárpátaljai kormány megalakításáról Bacsinszky Edmunddal és
Revay Julijjal469 (Ревай Юліян ’Julijan’, egyes forrásokban Юлий – Julij), Podkarpatszka Rusz Nemzeti
Tanácsának képviselőivel.
Két évtizedes ígérgetés után másnap, 1938. október 11-én a prágai minisztertanács határozatot hozott a
Podkarpatská Rus autonóm kormánya három tagjának a kinevezéséről. Közülük az egyiket, Fenczik
Istvánt470 (Фенцик Стефан, 1892-1946) megbízott miniszteri ranggal ruháztak fel, aki azt a feladatot kapta,
hogy folytatasson tárgyalásokat a szlovák kormánnyal Kárpátalja nyugati határának rendezéséről.471 A
másik két személyt, Volosin Ágostont és Pjescsák Ivánt472 (Пещак Иван, 1904-1972) államtitkárnak
nevezték ki. Ugyanezen a napon az esti órákban jóváhagyták az autonóm kormány összetételét. A testület
hivatalos neve: Podkarpatszka Rusz Minisztertanácsa. Élére Bródy Andrással, az Autonóm Földműves
Szövetség elnökével, akit tisztségére egyöntetűen ajánlott a Központi Orosz (Ruszin) Nemzeti Tanács
elnöksége, Kárpátalja valamennyi parlamenti képviselője és szenátora. Bródy hivatalos beosztása: a
csehszlovák szövetségi kormány „podkarpatszka ruszi ügyekben illetékes minisztere” – korabeli
rövidítéssel: a „kárpátorosz ügyek minisztere”473 –, aki a miniszterelnöki hivatala mellett az iskolaügyi
miniszteri tárcát is betöltötte. Belügyminiszter Bacsinszky Edmund, kommunikációs miniszter Revay
Julijan, tárca nélküli miniszter Fenczik István. A két államtitkár: az egészség- és a szociális ügyekért
Volosin Ágoston, az igazságügyért Pjescsák Ivan felelt.474 Bródy miniszterelnök hivatalos lapja a Русская
Правда (Ruszin Igazság).
Az előbbi naptól, a Bródy-kormány 1938. október 11-i megalakulásától számítjuk a kormányzati
autonómia időszakát, amely 1939. március 17-ig, a hegyvidéki Kárpátalja Magyarországgal való
újraegyesülésig tartott. E mindössze öt hónap további, jól elkülöníthető szakaszokra bontható. Az első,
október 11. és 26. között a ruszin szellemiségű Bródy-kormány ideje, amelyet október 26-án az ukrán
irányultságú Volosin-kormány váltott fel. Ez utóbbi a prágai szövetségi kormányzattól fokozatosan, egyre
inkább függetlenítette az autonóm országrészt, amelynek végkifejleteként 1939. március 14-én este Volosin
Ágoston kárpátukrán miniszterelnök kormánya nevében – majd másnap a szojm is – kinyilvánította Kárpáti
Ukrajna állami szuverenitását. Időközben még két fontos esemény történt: 1938. november 22-én Prágában,
a csehszlovák nemzetgyűlés jóváhagyta a Podkarpatszka Rusz autonómiájáról szóló alkotmánytörvényt,
amely bevezette az ún. törvényerejű autonómia időszakát, amely a kárpátukrán szojm tagjainak a
megválasztásáig, 1939. február 12-éig tartott.
Visszatérve az események kezdetére: közben a kárpátaljai autonóm kormány megalakulásának napján,
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1938. október 11-én a prágai központi kormányzat által kiadott 225. számú rendelet felsőbb bíróság és
főállamügyészség felállítását rendelte el Ungváron.475 Ezzel régi követelést teljesítettek, mert korábban a
kárpátaljaiaknak peres ügyeik fellebbezésekor a Kassán működő Táblabíróságra kellett utazniuk. Másnap
október 12-én, majd a 17-én kiadott 235., valamint 245. számú miniszteri rendeletek fegyverek, valamint lőés robbanószerek viselését, illetve birtoklását korlátozták Kárpátalján.476 Ez utóbbival a kárpátaljai
fegyveres szervezkedést igyekezett Prága meggátolni.
Közben október 12-én Ungvárra érkezett, és ünnepség keretében – melyre azonban nem hívták meg a
kárpátaljai magyarság képviselőit, amit sérelmeztek is – bemutatkozott az első podkarpatszka ruszi kormány
négy tagja: Bródy András, Revay Julijan, Volosin Ágoston és Pjescsák Iván. A miniszterelnök beszédében
arról szólt, hogy a Kárpáti Rusz első kormánya minden erővel küzd azért, hogy egy egységes és szabad
államban, a Poprád folyótól a Tiszáig egyesítse a ruszinok által lakott területeket. Bacsinszky Edmund
eközben Révkomáromba utazott, hogy részt vegyen a cseh-szlovák–magyar határrendezési bizottság
munkájában, Fenczik pedig Eperjesre, hogy Szlovákia és Podkarpatszka Rusz nyugati határának
kialakításáról tárgyaljon.477 Másnap, október 13-án a Kárpátaljai Magyar Nemzeti Tanács elnöksége – élén
Köszörű Károly ügyvezetővel – felkereste Bródy miniszterelnököt. A küldöttség a cseh hatóságok által
ártatlanul meghurcolt és bebörtönzött magyar nemzetiségű politikai foglyok szabadon bocsátását követelte,
aminek teljesítésére a kormányfő ígéretet tett.
A magyar kormány eközben nemzetközi támogatást igyekezett szerezni a magyarlakta területek
visszaszerzéséhez. Horthy Miklós kormányzó megbízásából október 14-én Berlinben tárgyalt Darányi
Kálmán (1886-1939) volt miniszterelnök, és Adolf Hitler hozzájárulását kérte a Csehszlovákia elleni katonai
támadás megindításához, amelyet a kancellár ekkor elutasított. Eközben Rómában Csáky István gróf (18941941) külügyminiszteri kabinetfőnök, később a külügyi tárca vezetője Benito Mussolini miniszterelnökkel
folytatott megbeszéléseket, aki egyetértett a magyar kormány törekvéseivel – kivéve a szlovák és a ruszin
népszavazás tervét –, és diplomáciai, valamint katonai támogatást ígért. Ugyanezen a napon Józef Beck
lengyel külügyminiszter közölte a varsói magyar követtel, hogy amennyiben a magyar kormány a csehszlovák kérdésben a müncheni egyezményt aláírt négy nagyhatalomhoz fordul döntésért, Lengyelország
érdektelenséget mutat az ügyben. Másnap Beck kijelentette: Magyarországnak nem tudnak adni lengyel
katonai támogatást.
Ungváron október 15-én ült össze először Podkarpatszka Rusz Minisztertanácsa, azaz az autonóm
kormány. A testület a kárpátaljai Országos Hivatal éléről leváltotta a cseh Jaroslav Mezniket, és helyébe
Beszkid Sándort478 (Бескид Александр, 1887-1975) nevezte ki. Ugyancsak eltávolította tisztségéből a
szintén cseh František Chmelar tanügyi referenset, akinek helyébe Szulincsák László került, akit négy hónap
múlva a Magyarországi Ruszinszkóiak Egyesülete ungvári szervezete elnökének választottak. Szintén az
első ülésén, a Bródy-kabinet megalapította a kormány hivatalos lapját Урядовий Вістник Правительства
Підкарпатської Руси (’Urjadovij Visztnik Pravitelysztva Pidkarpatszkoji Ruszi’) címmel.479 Értelmi
fordításban: Kárpátaljai Orosz(föld) Irányító Testületének Kormányzati Közlönye.
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A Bródy-kormány, 1938. október 18-án tanácskozott másodszor Ungváron, amikor bizottságot alakított
a Szlovákiával folytatandó határtárgyalásokra. A négytagú testület összetétele: Farinics Mikola filológus,
Szova Péter480 (Сова-Гмитров, Петро П. 1894-1984) etnográfus, Hojdics Sztepan statisztikus és Rajkovics
Teodor vallásügyi szakértő. A kabinet ezen kívül határozatot hozott arról, hogy azokon a településeken, ahol
az adott nemzetiség létszáma nem indokolja, bezárják a cseh-szlovák (valójában cseh! – B. J.) tannyelvű
iskolákat. A Bródy-kormány a joghatósága területén engedélyezte a cseh-szlovákiai Deutsche Partei (Német
Párt) működését, és Adolf Hitler: Mein Kampf című művének terjesztését. A kabinet végül hatályon kívül
helyezte „a gazdasági élet normális fejlődését gátló központi (azaz a Prágában kiadott)
kormányrendeleteket”, és betiltotta az állami és magánvagyon Kárpátaljáról történő kivitelét.481 Berlinben,
Joachim von Ribbentrop német külügyminiszter október 19-én fogadta a Bacsinszky Edmund vezette
küldöttséget, majd Podkarpatszka Rusz helyzetéről tárgyaltak. Másnap a budapesti német követ közölte a
budapesti kormánnyal a birodalmi külügyminisztérium álláspontját: kész közvetíteni Magyarország és CsehSzlovákia között azon az alapon, hogy az öt város – Pozsony, Nyitra, Kassa, Ungvár és Munkács – nem,
csak az azoktól délre fekvő magyalakta területek kerüljenek Magyarországhoz. A magyar kormány
elutasította az indítványt.
A kárpátaljai országrészben október 21-én tették mindenfelé közhírré a Ruszin Nemzeti Tanács tíz
pontos kiáltványát. Az első és legfontosabb követelés: a ruszin nép népszavazással dönthessen állami
hovatartozásáról, a nép nyelve legyen a hivatalos a társadalmi érintkezésben. A hivatali állásokat
ruszinokkal töltsék be, legyen földreform, vizsgálják felül az 1919. után szerzett állampolgárságot. A
hatóságok vessenek véget a nemzetiségi és a nyelvi küzdelmeknek, tartsanak választásokat a ruszin
parlamentbe, a szojmba. Kerüljenek a nép tulajdonába a sóbányák és a más kincstári erdő- és egyéb
birtokok, a rend fenntartására alakítsanak polgárőrségeket. Ugyancsak az előbbi napon adta ki húsz pontból
álló kiáltványát az Első Központi Ukrán Nemzeti Tanács, amelyben – többek között – a következőket
követelte „kormányától”: biztosítsa az eddigi határokat Magyarország és Lengyelország felé, csatolja a
kárpátorosz területekhez Zemplén és Sáros megyéket, valamint a szepességi kerületeket. Adjon a területnek
alkotmányt, írja ki a választásokat a szojmba, államilag ismerje el a görög katolikus és a pravoszláv
ünnepeket, oszlassa fel az össze politikai pártot, és csak az ukrán nép egységpártja működhessen. Vizsgálja
felül a földreformot, teremtsen munkaalkalmakat a lakosságnak, állítson fel egyetemet és főiskolákat.
Minden téren ápoljon szoros kapcsolatokat Németországgal.482
Ezekben a napokban, már október derekától az Egyesült Magyar Párt keretében, Kárpátalján is sorra
alakultak meg a falvakban és a városokban a Magyar Nemzeti Tanácsok, melyeket a szeptember 29-30-i
müncheni egyezményben kimondott nemzeti önrendelkezési jog alapján hoztak létre. E testületek a
magyarság egészét képviselték, hiszen a magyar párt tagjain kívül részt vettek munkájukban a református, a
római és a görög katolikus egyház, az iskolák, egyesületek és más szervezetek személyiségei is.
A Bródy-kabinet október 22-én tartott harmadik, és egyben utolsó ülésén számolt be Bacsinszky
Edmund belügyminiszter berlini megbeszéléseiről az új cseh-szlovák–magyar határral kapcsolatban,
mondván: megmentettük Ungvárt és Munkácsot Podkarpatszka Rusz számára. Ez után arról döntöttek, hogy
Bacsinszkyt és Fenczik Istvánt Budapestre küldik a magyar kormánnyal való tárgyalásokra. A
podkarpatszka ruszi minisztertanács ülése másnap folytatódott, amikor határozatban mondták ki, hogy a
békeszerződések értelmében a Kárpátok déli részén élő ruszinok önálló egységet alkotnak, annak északi
hegyvidéki és a déli alföldi részét ezer éves történelem és gazdasági kapcsolat, s az őslakosok testvéri
együttélése forrasztja össze. A kárpátorosz lakosság többsége mindig egyetértésben élt a volt autonóm
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területen számbeli kisebbségben élő népekkel. A magyar kormány 1918-ban kimondta a terület (ti. RuszkaKrajna) egységét és oszthatatlanságát, amelyet az utána következő békeszerződések is leszögeztek. Csak az
őslakosságnak van joga dönteni ennek az egységes területnek a sorsáról, egy demokratikus népszavazással.
A nyilatkozatot a Bródy-kormány valamennyi tagja aláírta, majd elküldték Cseh-Szlovákia, Nagy-Britannia,
Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország, Románia, Magyarország és Jugoszlávia
kormányaihoz.483
Ugyanezen a napon, október 22-én kapta meg a magyar kormány a harmadik cseh-szlovák ajánlatot,
amely több mint 90 %-át elismerte a magyar területi igényeknek, de még mindig nyolc vitatott „vegyes
népességű terület” hovatartozásában nem tudtak megegyezni. Köztük Kárpátalján Ungvár, Munkács és
Nagyszőllős városok, amelyek a korábbi torzító csehszlovák statisztika szerint már nem voltak magyar
többségűek, de a valóságban azonban igen, bár rutén, illetve – Munkács esetében – német többségű falvak
vették körül azokat. A vitatott területeken a magyar kormány október 24-i jegyzékében népszavazást
követelt, és kijelentette: ha erre nem kerül sor, akkor a müncheni egyezményt aláíró négy hatalom
döntőbíráskodását kéri. A nem vitás területeket viszont Cseh-Szlovákia azonnal adja át Magyarországnak.
A következő napon, október 25-én Prágában tartott cseh-szlovák-ruszin közös minisztertanácsi ülésen
többek között arról döntöttek, hogy a területi vitákban német–olasz döntőbíróság hozzon határozatot. Bródy
az előbbiekkel kapcsolatban azt javasolta, hogy a cseh-szlovák–magyar, és a szlovák–ruszin határrendezés
ügyét kapcsolják össze.484 Erre a cseh-szlovák igazságügyi miniszter azt indítványozta, hogy Bródy Andrást
fosszák meg nemzetgyűlési képviselői mentelmi jogától, és fogják perbe. A ruszin miniszterelnököt,
„hazaárulás” vádjával másnap letartóztatták, Fenczik István és Pjescsák Iván minisztereket a prágai
kormány lemondatta, Bacsinszky Edmund pedig önként felfüggesztette kormánytagságát. Még ezen a napon
Volosin Ágostont kinevezték az új kárpátaljai kormány miniszterelnökének, aki egyben az igazságügyi
tárcát is betöltötte, de hozzá tartoztak az egyházi és a gazdasági ügyek is. Az iskolaügyi miniszter Stefán
Ágoston, a kommunikációs miniszter továbbra is Revaj Julijan. A kormányfő két személyi titkára Roszoha
Sztepan (Росоха Степан, 1908-1986) és Rohács Iván (Рогач Иван, 1913-1942) lett.485
Az átalakítással a kárpátaljai kormány gyakorlatilag teljesen ukrán jellegűvé vált. Volosin Ágoston még
október 26-án délután 16 óra 40 perckor Ungvárról telefonon keresztül letette a hivatali esküt Jan Syrový
tábornok, cseh-szlovák miniszterelnöknek.486 Az új kárpátaljai kormányfő, Volosin ezt követően
kijelentette: egyetért az Első Központi Ukrán Nemzeti Tanács határozati pontjaival, amely ragaszkodnak
Kárpát-Ukrajna néprajzi egységéhez, sérthetetlenségéhez, annak határaihoz, és következetesen elutasítják a
népszavazást. Az új kormányfő végül nyugalomra, és a rend megtartására szólította fel a lakosságot. Az
ukrán tanács említett határozatának első pontja nem ellenezte azt, hogy Kárpátalja magyarlakta területeit
Magyarországhoz csatolják, de a ruszinlakta területen ellenezte a népszavazást. S kinyilvánította, hogy a
cseh-szlovák állam, szövetségi felépítésének a híve. Fontos időbeli párhuzam, hogy ezekben a napokban
Demkó Mihálynak, a Központi Orosz Nemzeti Tanács megbízásából kiadott orosz nyelvű felhívása nyomán
számos községben ruszin nemzetőrséget alakítottak ugyancsak a rend, a nyugalom és a vagyon megőrzésére,
amelyet a Podkarpatszka Rusz autonómiájáért küzdő hajdani népvezérről, Kurtyák Iván-gárdának neveztek
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el.
Ez utóbbi egyértelművé teszi e mozgalom ruszin jellegét, a kormányváltással hatalomra került
Volosin-féle ukrán irányzattal szemben.
Ungvárra egyébként csak három nap múlva, október 29-én érkezett meg Prágából a hivatalos értesítés,
hogy a szövetségi kormány leváltotta tisztségéből Bródy Andrást, és az autonóm országrész, Podkarpatszka
Rusz miniszterelnökének Volosin Ágoston addigi államtitkárt nevezte ki. A prágai okmány azt is közölte,
hogy az új miniszterelnök ügykörébe tartoznak az egyházi, az iskolai, a gazdasági és az igazságszolgáltatási
kérdések is. Ettől kezdve a terület legfőbb végrehajtó és törvény-, illetve rendeletalkotó szerve az Ukrán
Központi Nemzeti Tanács (Українська Центральна Народна Рада, Ukrajinszka Centralna Narodna Rada).
E szerv első számú vezetője Volosin Ágoston, akiről így szólt az ukrán tanács november elején kiadott,
„Pidkarpattya ukrán népéhez” című felhívása: „Népünk sorsa Pidkarpattyán nemzeti újjászületésünk
atyjának, Volosin Avgusztin atyának kezébe adatott”.488 A prágai központi kormány, hogy befolyását
továbbra is biztosítsa Kárpátalján, az ott állomásozó csehszlovák hadsereg parancsnokát, Lev Prchala
tábornokot is kinevezte a ruszin kormányba, akit azonban a kabinet tagjai nem ismertek el.489
Az új autonóm kormány már október 29-én betiltotta az összes politikai pártot. A magyarság érdekeit
egyedül képviselő Egyesült Magyar Párt szervezeti helyiségeit hatóságilag lepecsételték, azaz bezárták.
Néhány nap múlva, november 3-án a Volosin-kormány a pártok után a különféle ruszin, orosz és magyar
szervezeteket is feloszlatta, és számos újság megjelenését betiltotta. Erre a sorsra jutott többek között a
Központi Orosz Nemzeti Tanács, az Orel (’Sas’) nevű ruszin ifjúsági egyesület, a Demkó-féle nemzetőrség,
a Kurtyák Iván-gárda, a Fenczik István által szervezett Feketeingesek Nemzeti Gárdája, több cseh és a
magyar szabadkőműves páholy, valamint Bródy András volt miniszterelnök lapja a Русская Правда
(’Ruszszkaja Pravda’, Orosz Igazság), a Наш Путъ (’Nas Puty’, Utunk) és a Русский В‰стник (’Ruszszkij
Visztnik’, Orosz /Ruszin/ Közlöny) című hetilap.
Bár időközben, az október 25-én tartott cseh-szlovák szövetségi minisztertanácsi ülés elfogadta a
Magyarország által követelt magyarlakta területek kérdésében a német–olasz döntőbíráskodást, amelyről
másnap jegyzékben értesítette a magyar kormányt, amiben kikötötte: a tárgyalások csak a magyar
kisebbségre vonatkozhatnak, tehát a ruszin népre nem. Az ügy újra nemzetközi szintre került: október 27. és
30. között Joachim von Ribbentrop német külügyminiszter Rómában tárgyalt Benito Mussolini olasz
kormányfővel és Galeazzo Ciano külügyminiszterrel a csehszlovák kérdésről. A magyar kormány október
27-én válaszolt az előző napi csehszlovák jegyzékre, s hangsúlyozta: kitart amellett, hogy Cseh-Szlovákia
valamennyi nemzeti kisebbsége számára önrendelkezést, népszavazást kell biztosítani, és a döntőbírák
hatásköre csupán a vitás területekre vonatkozzék. Újabb prágai huzavona következett, végül német–olasz
eszmecsere után, október 30-án Cseh-Szlovákia, majd nyomban Magyarország is döntést kért. Németország
és Olaszország meghívására másnap, november elsején Kánya Kálmán külügyminiszter és Teleki Pál vallásés közoktatásügyi miniszter vezetésével küldöttség utazott Bécsbe, a döntőbíráskodáson való részvételre.
Időközben Olaszország és Németország javára, Anglia és Franciaország lemondott a müncheni
négyhatalmi egyezményből eredő jogáról. Pedig az egy hónappal korábban, szeptember 29-én Neville
Chamberlain angol és Édouard Daladier francia miniszterelnök által is aláírt – már idézett – müncheni
egyezmény, ún. 3. kiegészítő nyilatkozata e két országot is a döntéshozatalban való részvételre kötelezte.
Anglia és Franciaország kinyilvánított érdektelensége miatt, a felvidéki magyar kisebbség ügyében csak
német és olasz döntőbíráskodás következett, amelyet november 2-án hirdettek ki a bécsi Belvedere-kastély
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aranytermében. Az eseményen a csehszlovák delegáció tagjaként Volosin Ágoston is részt vett, aki
Ungvárról repülőgépen utazott Pozsonyba, ahonnan Josef Tiso szlovák miniszterelnök társaságában
gépkocsival ment Bécsbe.
A döntőbírói határozat értelmében Cseh-Szlovákiától visszacsatolták Magyarországhoz a déli, mintegy
650 km hosszú magyar lakta sávot – a csallóközi Somorjától az ugocsai Feketeardóig –, amelynek területe
11 927 km2, lakossága a másfél hónappal későbbi, 1938. december 15-i népösszeírás szerint 1 041 101 fő
volt, ebből magyar 83,7; szlovák 12,9; rutén 2,0 %.491 A vitatott városok közül a Felvidéken csak Kassa –
Pozsony és Nyitra nem –, Kárpátalján Ungvár és Munkács tért haza Magyarországhoz.
Idézet a később első bécsi döntés nevet kapott végzésből: „Németország, Nagy-Britannia, Franciaország
és Olaszország a szudétanémet területeknek Németországhoz csatolása tárgyában az 1938. évi szeptember
hó 29. napján Münchenben kötött egyezmény kiegészítő részét képező következő nyilatkozatban egyezett
meg. ’A négy hatalom kormányfői kinyilatkoztatják, hogy a Csehszlovákiában élő lengyel és magyar
kisebbségek kérdését a négy hatalom itt jelen lévő kormányfői fogják további tárgyalás alá venni,
amennyiben az, az érdekelt kormányoknak közvetlen megegyezése útján három hónapon belül rendezést
nem nyerne.’ / Ez a nyilatkozat, mint a müncheni megállapodások általában, a népi elv alapján áll. A nyilatkozatban foglaltakra való tekintettel a magyar kormány az 1938. évi október hó 9. napján Komáromban
közvetlen szóbeli tárgyalásokat kezdett a csehszlovák kormánnyal, majd jegyzékváltás útján folytatta a
tárgyalásokat. A tárgyalások során megegyezés jött létre a két kormány között az iránt, hogy a Csehszlovák
Köztársaság területéből Magyarországhoz visszacsatolandó területek ügyében döntésre a német birodalmi
kormányt és az olasz királyi kormányt kérjék fel, s megegyezés jött létre a magyar és a csehszlovák
kormány között az iránt is, hogy a döntőbírósági határozatot kötelezőnek fogják elismerni. A német
birodalmi kormány és az olasz királyi kormány a döntőbírósági tisztet elfogadta és az érdekelt kormányok
képviselőinek meghallgatása után az 1938. évi november hó 2. napján Bécsben hozott döntésében a
Csehszlovák Köztársaság területéből Magyarországhoz csatolandó területeket kijelölte.
– 1. A Csehszlovákia részéről Magyarországnak átengedendő területek a csatolt térképen vannak
megjelölve. A határok helyszíni megvonása a magyar-csehszlovák bizottság feladatát képezi. 2. A
Csehszlovákia által átengedendő területek kiürítése és Magyarország részéről való megszállása 1938.
november 5-én kezdődik és azt 1938. november 10-ig végre kell hajtani. A kiürítés és megszállás egyes
szakaszait, úgyszintén annak egyéb módozatait magyar-csehszlovák bizottságnak kell haladéktalanul
megállapítania. 3. A csehszlovák kormány gondoskodni fog arról, hogy az átengedendő területek a
kiürítéskor rendes állapotukban meghagyassanak. 4. A területátengedésből adódó részletkérdéseket,
különösen az állampolgárság és az optálás kérdéseit magyar–cseh-szlovák bizottságnak kell rendezni. 5.
Hasonlóképpen magyar-csehszlovák bizottságnak kell megállapodnia Csehszlovák területén megmaradó,
magyar nemzetiségű egyének és az átengedett területeken megmaradó nem magyar nemzetiségű egyének
védelmére vonatkozó közelebbi rendelkezésekben. Ez a bizottság fog különösen arról gondoskodni, hogy a
pozsonyi magyar népcsoport ugyanolyan helyzetbe jusson, mint a többi ottani népcsoport. 6. Amennyiben a
területek Magyarországnak való átengedéséből a Csehszlovákiának megmaradó terület számára gazdasági
vagy forgalomtechnikai természetű hátrányok és nehézségek származnak, a magyar királyi kormány
megtesz minden tőle telhetőt, hogy az ilyen hátrányokat és nehézségeket a csehszlovák kormánnyal
egyetértésben kiküszöbölje. 7. Amennyiben ennek a döntőbírói ítéletnek keresztülvitele során nehézségek
vagy kétségek támadnának, a magyar királyi kormány és a csehszlovák kormány ezek tekintetében
közvetlenül egyezik meg. Ha ily módon valamilyen kérdésben nem tudnának megállapodni, ezt a kérdést
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végérvényes döntés céljából a német, és a királyi olasz kormány elé terjesztik”.492
Az első bécsi döntés határozata a csatolt térképen kijelölte részletesen közölte az új csehszlovák magyar
határt, amelyet a két ország erre alakított közös bizottsága a helyszínen tűz majd ki. A vonal kárpátaljai
része: „Az Eperjes–tokaji hegyláncban fekvő és Szlovákiának megmaradó Nagyszalánctól délre kanyarodik
el (a határ) most már eléggé egyenesen keleti irányban, úgyhogy az Ungvár–Nagykapos vasútvonal
Magyarországé, szintúgy Ungvár városa is. Ungvárt megkerülve a határ nagyjából délkelet felé tart.
Munkácsot északon és északkeleten körülkerüli, úgyhogy Munkács Magyarországé. Munkácstól keletre
kanyargó vonalban bocsátkozik le Ugocsa megyébe a határ. Nagyszőlőstől nyugatra halad el, körülbelül
Feketeardóig, amely Magyarországé, azután egyenes vonalban metszve a Királyháza – Halmi vasútvonalat a
román határnál ér véget”.493 A döntőbírósági határozatot a november 12-én elfogadott, és másnap
kihirdetett, „A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeknek az országgal egyesítéséről”
szóló 1938. évi XXXIV. törvénycikkhez494 is csatolták, de az új határvonal közlése nélkül.
A magyar csapatok felvidéki és kárpátaljai bevonulásának első napján, november 5-én a kárpátukrán
kormány Volosin Ágoston miniszterelnökkel az élen, Ungvárról, az akkor 18 ezer lakosú Husztra tette át
székhelyét, amelyet Podkarpatszka Rusz új fővárosává nyilvánítottak. A kormány a szeptember 4-én
megalakult Ukrán Népi Védegylet, az UNO (Українська Народна Оборона, УНО; Ukrajinszka Narodna
Oborona) fegyveres alakulatainak a védelmében költözött át, amely röviddel előbb, október folyamán a cseh
katonasággal együtt vette fel a harcot a határon átszivárgott magyar Rongyos Gárda csapataival.495 A
kárpátaljai Országos Hivatal csak november 10-ére fejezte be átköltözését a hajdani magyar koronavárosba.
Új helye – Huszt – kijelölését még később, november 19-én jelentette be e napon kelt 297. számú
rendeletével a prágai cseh-szlovák szövetségi kormány. A volt autonóm országrész többi, alsóbb hatóságai
is elhagyták Ungvárt, november 14-én a kárpátukrán törvényszék és az ügyészség Nagybereznán, a
járásbíróság részben az előbbi helyen, részben a szomszédos Antalócon folytatta működését.
Az új kárpátukrán „fővárosban”, Huszton már november 9-én bontott zászlót galíciai mintára a Kárpáti
Szics Népi Védelmi Szervezet (Організація Народної Оборони Карпатської Січi, ОНОКС; Organizacija
Narodnoji Oboroni Karpatszkoji Szicsi, ONOKSZ). Hamarosan közismertté vált, rövidített nevén Kárpáti
Szics vagy Szics-gárda. Ezt a feliratot – „КАРПАТСЬКА / СІЧ” – helyezték el Huszton annak az épületnek
a homlokzatán, ahol a fegyveres szervezet főparancsnoksága működött.496 Fő feladata az államellenes
tevékenység felszámolása és az autonóm kormány által kiadott rendelkezések végrehajtásának hatékony
támogatása, valamint a kormány tagjainak személyi védelme. A fegyveres szervezet alapszabályát már
másnap, november 10-én jóváhagyta Revaj Julijan kommunikációs miniszter. A Szics-gárda hamarosan
egyenruhával ellátott, fegyveres alakulatként működött a kárpátukrán belügyminisztérium által
engedélyezett keretek között. Ezeket 372/1938. sz. határozatával hagyta jóvá a Volosin-kormány.
Az ONOKSZ központi főparancsnoksága Huszton székelt, és kerületi, járási, körzeti és helyi szakaszparancsnokságok tartoztak alárendeltségébe. A kárpátukrán fegyveres haderő főparancsnoka, Klimpus
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Dmitro (Климпуш Дмитро, 1897-1959, egyes iratokban ruszinosan Klempus, a magyar forrásokban
Demeter). Az alakulat tagjainak kiképzésével és nevelésével kapcsolatos utasításokat december 10-én, a
Vezényszavak és fegyverfogások című útmutatót 1939. február 20-án adta ki a főparancsnokság kiképzési
osztálya, melyet Klimpus és Csorny Petro vezérkari hadnagy, kiképzési főnök jegyzett.498 Volosin Ágoston
miniszterelnök elsősorban a Szics-gárda – mely ukrán nemzeti propagandába és magyarellenes akciókba
kezdett – segítségével igyekezett megszilárdítani önállóságra törekvő uralmát a föderációs Cseh-Szlovákia
kereteiben. Röviddel a Szics-gárda engedélyezése után, még november 14-én a kárpátukránkormány
határozatot hozott egy biztonsági szolgálat létrehozásáról, amelyet közvetlenül a miniszterelnök felügyelete
alá rendelt.
A csaknem 3,2 millió német, a több mint 800 ezer magyar és 80 ezer fős lengyel kisebbségtől és
jelentős területtől megvált Cseh-Szlovákiában, november 17-én terjesztették a nemzetgyűlés elé Szlovákia
és Kárpátalja önkormányzati törvényjavaslatát. A bizottsági tárgyalások folyamán a tervezetet kis mértékben
módosították a központi hatalom erősítése érdekében. Elsősorban a nyelvhasználati jogban, mert a
kisebbségek nyelvét továbbra is csak ott lehetett használni, ahol az adott nemzetiség aránya elérte a lakosság
20 %-át. A központi kormányzat további erősítését jelentette az is, hogy a kereskedelmi és vámpolitika, a
postatakarékpénztár, a valutavédelem, a szabadalmi jog, valamint az árukivitel és – behozatal a prágai
központi parlament ügykörében maradt. A két társország – Szlovenszkó és Ruszinszkó – kormányai csak
akkor vehettek részt a prágai szövetségi kormány munkájában, ha az ő területüket érdeklő ügyekről volt szó.
A cseh-szlovák képviselőház november 19-i ülésén fogadták el a két társország autonómia törvényét,
amelyet az alkotmánytörvénybe iktattak. Ezzel „létrejött a II. csehszlovák köztársaság új ideiglenes
alkotmánya és véget ért a húsz éves prágai centralizmus”.499 A Podkarpatszka Rusz autonómiájáról szóló
alaptörvényt később, csaknem egy hónap múlva december 16-án, a 328. szám alatt hirdették ki CsehSzlovákia törvénytárában. Az autonómiatörvény hatályba lépése előtt négy nappal, december 12-én a
Volosin-kormány elrendelte, hogy e naptól Kárpáti Ukrajnában a hivatalos nyelv, valamint az iskolai oktatás
nyelve az ukrán. Hivatalos nyelvként az ukránt egyébként korábban, november 25-én egyszer már
bevezették. Feltehető, hogy azért került sor az intézkedés megismétlésére, mert végrehajtása sok helyen
vontatottan haladt, illetve a ruszin érzelmű lakosság ellenállásába ütközött.
Közben Volosin miniszterelnök két nappal előbb hozott „nakáz”-ára, azaz parancsára még november
20-án, a Rahó és Tiszaborkút között fekvő több mint 1300 méter magas Dumen-havason internálótáborokat
állítottak fel.500 A Volosin-rendszer ugyanis a súlyos bajokon fokozódó terrorral igyekezett segíteni,
amelynek fő eszköze a Szics-gárda volt. A fegyveres alakulat a magyarság és a magukat nem ukránnak valló
rutének vezetőit éjjel hurcolta el a Felső-Tisza-vidéki lágerek istállószerűen megépített barakkjaiba, amelyek
a 20 fokos hidegben fűtetlenek voltak. Hetek alatt több ezer orosz és ruszin érzelmű ember – köztük papok,
tanítók, orvosok, ügyvédek, jegyzők és mások – került oda, mindez a Kárpáti Ukrajnában jelenlévő
csehszlovák hatóságok és katonaság érdektelensége mellett történt. Az egyik bizalmas jelentés közölte: „A
gárdisták a magyar és ruszin lakosságot állandó terror alatt tartják, nyilvános helyeken magyar és ruszin
nyelven már nem szabd beszélni, sőt csehül sem, mert akit ezen tetten érnek, azt a Jasinában (Kőrösmező)
felállított internáló táborba szállítják. Ez a tábor már annyira megtelt, hogy Valócon (helyesen: Volóc) újabb
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internáló tábor felállítását kezdték meg”.
A Szics-gárda terrorját elősegítette, hogy a kárpáti ukrajnai országrész fennállásának az utolsó
hónapjáig gyakorlatilag nem volt kiépített polgári közigazgatás a terület egészén, sőt a legfontosabb
törvényhatósági keretek is hiányoztak. Eközben a huszti kormányzat azt igyekezett elérni a prágai
szövetségi kormánynál, hogy hivatalos Podkarpatszka Rusz helyett engedélyezze az országrész (azaz a
tartomány) nevének Kárpáti Ukrajnára való megváltoztatását. Revaj Juliján kommunikációs miniszter ezzel
kapcsolatos kérését december 29-én a prágai szövetségi kormány elutasította. Erre a Volosin-kormány
másnap, december 30-án elrendelte, hogy a Podkarpatszka Rusz mellett a Kárpáti Ukrajna elnevezés is
hivatalosan használható.
A kárpátukrán rendszer helyzetét nagyban nehezítette, hogy az 1938. november 22-én bevezetett
törvényerejű autonómia után Kárpátalján még mintegy 15 ezer cseh tisztviselő maradt, akik érezve közeli
elbocsátásukat vagy áthelyezésüket, a huszti Volosin-kormány minden intézkedését szabotálták. 1939.
január elsejéig közülük tízezer elhagyta Kárpátalját, és nyomukban megindult a hátramaradottak
átszivárgása Kelet-Szlovákiába. Csak 1938. karácsonyán jelentette be a kárpátukrán belügyminiszter az új
közigazgatási tervezetet, amely szerint az országrészt tizenhat kerületre – ezek népességre nem lehetett
kevesebb 30 ezer léleknél – tagolják, élükön egy-egy kerületi adminisztrátorral.
Közben december 17-én felállították a huszti rendőr-főkapitányságot, 1939. január elejétől hat helyen
rendőr-parancsnokságot, nyolc átkelőhelynél határőrséget létesítettek. Ezek közül a például már két héttel
korábban, december 17-én megnyílt a Nagyszőllős és Tiszaújlak közötti kárpátukrán–magyar határállomás.
Csak ebben az időben, december 18-án indultak meg szlovák és a kárpátukrán kormány a tárgyalások a két
ország között határ megállapításáról, ahol a Volosin-kormány kikötötte, hogy annak kijelölésekor a néprajzi
választóvonalat vegyék figyelembe. Összesítve, mindössze tizenöt helyen működött az államban
közigazgatási-igazgatásrendészeti hatóság, a többi részén zavaros helyzet alakult ki, amelyet a Szics-gárda
tevékenysége csak elmérgesített.502
A kárpátukrán államnak decemberben mindössze három járásbíróságot sikerült felállítani, a már említett
Nagybereznán – itt törvényszéket is –, majd Alsóvereckén és Ilosván, utóbb egy másik törvényszéket
Huszton. Január 16-án, Volosin miniszterelnök rendeletet adott ki a Kárpáti Ukrajna Legfelsőbb
Bíróságának, illetve Legfelsőbb Ügyészségének a felállításáról, de megszervezésük vontatottan haladt.
Továbbra is hatályban maradt a rendelkezés az ún. „másként gondolkodók”-nak, azaz a kárpátukrán
állammal szembehelyezkedőknek a „jogi formaságok” teljes semmibe vételével való internálásáról a
lágerekbe, illetve a hatóságok által gyanúsnak tartott személyek kiutasítása az országrészből. Az országrész
feszült, bizonytalan állapotát tükrözte, hogy a kárpátukrán belügyminiszter január 24-én, oly módon
utasította hatóságait: ahol szükséges, mindenütt függesszék fel a települések tanácsainak működését, és
ügyek intézésére komisszárt bízzanak meg.
Rendszerének megszilárdítására Volosin Ágoston miniszterelnök igen fontosnak tartotta országában a
vallási kérdések megoldását, azonban nem állt érdekében a pravoszláv felekezetet erősíteni, a görög
katolikusokkal szemben. Nemcsak azért, mert államának több vezetője – köztük maga is – az unitus
klérushoz tartozott, hanem belátta, hogy a keleti egyház kizárólag a nagyorosz eszmék szolgálatában áll. Ez
utóbbi céljai azonban teljesen ellentétesek voltak az általa képviselt ukrán irányzattal.
A mozgalmat Nyáradi Dionisius (más forrásokban: Nyárády Dénes, Nyaradi Dioniszij), a horvátországi
görög katolikus Körös egyházmegye püspöke személyesen irányította. A főpásztort 1938. november 15-én,
XI. Pius pápa a korábban a munkácsi görög katolikus püspökséghez tartozó, de az első bécsi döntés után
Kárpáti Ukrajnába került egyházmegye-rész adminisztrátori jogkörrel felruházott, apostoli vizitátorának
nevezte ki, Huszt székhellyel. Az előbbiek háttere, hogy a Vatikán keleti kongregációja – élén Tisserand
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bíborossal – támogatta a nagyukrán terveket. Ezért külön figyelt Kárpátaljára, ahol Nyáradi segítségével
igyekezett az elképzeléseit megvalósítani. Ez ellen azonban mind a magyar, mind a lengyel kormány
erélyesen fellépett.503 Időközben, 1939. november 20-án, Munkácson felszentelték az új pravoszláv
püspököt, Raics Vladimírt, akit a szerb egyház küldött erre a tisztségre.
Röviddel ez után jelent meg mind a papság, mind a hívők megdöbbenésére Kárpáti Ukrajnában Nyáradi
Dionisius püspök, akit a pápai kinevezése után alig három héttel, 1938. december 3-án Huszton
ünnepélyesen beiktatták a kárpátukrán terület apostoli adminisztrátori tisztségébe. Legfőbb támasza a
miniszterelnök, akinek hatására a horvátországi egyházmegyéjéből érkezett főpásztor hamarosan a Volosinféle „kárpátukrán” gondolat egyik legelkötelezettebb hívévé válik. Annál is inkább, mert egyházi
műveltségét annak idején az ukrán érzelmeiről közismert lembergi metropolitától, Szeptickijtől szerezte,
akinek a bizalmasa volt. Dionisius püspök december 16-án kiadott pásztorlevelében az ukrán mozgalom
tevékeny támogatásra szólította fel a hivőket. Főpásztori székhellyé Husztot kívánta tenni, amelyre
egyébként pápai bulla adott számára lehetőséget. Ezt XI. Pius pápa még 1937. szeptemberében adta ki, és
egy Kárpátalján felállítandó görög katolikus érsekség, valamint egy Huszt központú püspökség létesítéséről
intézkedett benne. A munkácsi egyházmegye Szlovákiában maradt görög katolikusait azonban Nyáradi nem
tudta a fennhatósága alá vonni. Az itteni lelkészek és vikáriusuk továbbra is az újra Magyarországhoz
tartozó Ungváron székelő Sztojka Sándor munkácsi püspököt ismerték el főpásztoruknak, és tiltakoztak
minden ukránosítás ellen.
A Szentszék – valószínűleg a munkácsi püspökség ukrán érzelmű bazilita szerzeteseinek
vádaskodásainak hatására, akik meg akarván bosszulni főpásztoruk ukránellenes magatartását – 1939. elején
elhatározta Sztojka Sándor lemondatását. Teleki Pál (1879-1941) miniszterelnök és Csáky István
külügyminiszter személyesen járt közbe a főpásztor érdekében, aminek következtében a püspök helyzete
tavaszra megszilárdult. Közben Sztojka generális vikáriusokat nevezett ki egyházmegyéjének Szlovákiában,
illetve Kárpátalján maradt részeibe.504 A kárpáti ukrajnai görög katolikus klérus ukrán szelleművé való
átformálását Nyáradi az 1939. január 3. és 15. között tartott püspöki körútján kezdte el, amikor meglátogatta
a legnagyobb lélekszámú egyházközségeket. Mindenütt erőteljes ukrán hangulatkeltést fejtett ki. A hivatalos
vatikáni lap, az Osservatore Romano 1939. február 5-i száma már arról számolt be, hogy Nyáradi apostoli
vizitátor máris jelentős eredményeket ért el Kárpáti Ukrajnában folytatott missziójában.
Az 1939. februárjában tartott népszámlálás szerint a Volosin-kormány vezette autonóm országrész,
Kárpáti Ukrajna területe 11 094 km2, lakossága 552 124 fő, akik 390 településen éltek. A népesség csaknem
kizárólag – 544 759 fő – csehszlovák állampolgár, mindössze 7 365 személy egyéb illetőség. A lakosság
nemzetiségi összetétele: ukrán 413 481 (75,9 %), zsidó 65 828 (12,1 %), magyar 25 894 (4,8 %), cseh és
szlovák 17 495 (3,2 %), román 13 268 (2,4 %), német 8 715 (l,6 %).505 Ezek az adatok, „amit a prágai állami
statisztika hivatal nyomán a helyi ukrán sajtó közzétett, példátlan meghamisítása a területi
erőviszonyoknak”.506 A Kárpáti Ukrajnában élő magyarok jelentős részét ugyanis hatóságilag a zsidó
nemzetiségűek közé sorolták. Itt kell megjegyeznünk, hogy zsidó állam ekkor még nem létezett, Izrael csak
1948-ban jött létre. Korábban említettük, hogy az 1921. évi népszámláláskor a csehszlovák hatóságok
vezették be a zsidó nemzetiséget (”židovská”) mint új etnikumot azzal a céllal, hogy a kárpátaljai
magyarságtól leválasszák a magukat magyar nemzetiségűnek, de izraelita vallásúnak vallott több ezer
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lakost. Ezt a gyakorlatot a durvább eszközökkel a Volosin-rezsim is folytatta.
Egy hónappal az országrész teljes összeomlása előtt – 1939. február 19-én – a Szics-gárda ereje egyre
jelentősebbé vált. A szervezetnek a fővárosban, Huszton tartott országos gyűlésén tízezer fegyveres tagja
vonult fel. „Ekkor 2000 főt avattak fel a gárdába. A felruházásukra szükséges pénzt a lakosságtól gyűjtik
össze. A ruha-varrási munkálatokat pedig zsidó szabó-mesterek kötelesek díjtalanul elvégezni”.507 A Szicsgárda erejét jelzi, hogy a vezérkara az előbbi erőfitogtatás előtt már hetekkel, január 19-én Huszton tartott
titkos tanácskozáson döntést hozott: március közepe táján átveszi a hatalmat a Volosin-kormánytól.
A helyzetet tovább élezte, hogy a prágai szövetségi kormány – Volosin akarata ellenére –
törvénytelenül és önhatalmúlag eltávolította Revaj minisztert a kárpátukrán kormányból. Helyébe Emil
Hácha köztársasági elnök, 1939. január 16-án Lev Prchala cseh tábornokot teljhatalommal,
belügyminiszternek nevezte ki a huszti kabinetbe. Az eljárás ellen a Volosin-kormány élesen tiltakozott, a
tábornok január 18-án végül a közlekedésügyi tárcát kapta meg. A tábornok kinevezésének hírére január 21én súlyos zavargások törtek ki a kis országban, amelyek csak január 27-én, Prchala tisztségéből való
távozása után maradtak abba, aki természetesen továbbra is Kárpáti Ukrajna cseh katonai parancsnoka
maradt. Rövidesen, február 7-én sikertelen merényletet követtek el ellene, emiatt a tábornok másnap
statáriumot és ostromállapotot hirdetett ki Kárpáti Ukrajna egész területén. Mindezt öt nappal a választások
előtt.
Időközben még az előző hónap derekán, január 12-én Volosin Ágoston miniszterelnök kiírta a kárpáti
ukrajnai választásokat. A rendelet szerint a jelölőlistákat január 22-éig kellett, benyújtani az országos
választási bizottság elnökéhez, akit azonban az előbbi időpontra még ki sem neveztek. A választási határidőt
is egy héttel később hozták nyilvánosságra. A népszámlálás hivatalos adatai szerint a Kárpáti Ukrajnában
élő kereken 26 ezer magyar politikai jogait korlátozták. Revaj Julijan kommunikációs miniszter e tényt
január 25-én, újságírók előtt tett nyilatkozatában azzal magyarázta, hogy az Egyesült Magyar Párt azért nem
indulhat a választásokon, mert „szétforgácsolódása és egyenetlenkedése következtében” nem tudta időben
összeállítani kárpát-ukrajnai jelölőlistáját. A vádaskodást Hokky Károly, a párt kárpátaljai szenátora
erőteljesen visszautasította. Három nap múlva, január 28-án Hokky interpellációt jegyeztetett elő a prágai
parlamentben az Egyesült Magyar Párt kárpát-ukrajnai betiltása, és az ott élő magyarságnak a
választóságból való hatósági erővel való kirekesztése miatt. Az ügyben Esterházy János (1901-1957), a párt
országos elnöke is erőteljesen tiltakozott Emil Hácha köztársasági elnöknél.508
Az ügyben 1939. február 3-án a magyar kormány is fellépett, amikor a nevében a prágai magyar követ
szóbeli jegyzékben adott át a cseh-szlovák külügyminiszternek. A budapesti vezetés élesen tiltakozott a
„kárpátorosz”, azaz a Volosin-kormány eljárása ellen, amiért nem fogadta el a kárpátaljai magyar kisebbség
jelelöltjeinek listáját, sőt többeket letartóztatott azok közül, akik a névsorban szerepeltek. A magyar jegyzék
rámutatott arra, hogy az eljárás megszegi az 1938. november 2-i bécsi döntőbírósági határozat 5. pontját,
amely kimondta: „…magyar–csehszlovák bizottságnak kell megállapodnia a Csehszlovákia területén
megmaradó magyar nemzetiségű egyének és az átengedett területeken megmaradó nem magyar nemzetiségű
egyének védelmére vonatkozó közelebbi rendelkezésekben”.509 Az előbbiekhez kapcsolódik, hogy
korábban, 1938. december 30-án a kárpátaljai Magyar Nemzeti Párt – közismert nevén az ún. „Ruszinszkói
Magyar Párt” – küldöttsége látogatást tett Volosin Ágoston miniszterelnöknél, aki előtt hűségnyilatkozatot
tett a Kárpáti Ukrajnában élő magyarság nevében. A szerveződés mégsem indulhatott a választásokon.
A kárpátukrán kormány 1939. január 18-án határozatot hozott az Ukrán Nemzeti Egyesülés, az UNO
(Українське Національне Об’эднане, УНО; Ukrajinszke Nacionalne Objednanje) létrehozásáról. Vezetője
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Revaj Fedor (Ревай Федор, 1893-1940), akit a következő hónapban a szojm képviselőjévé választottak.
Fontos rámutatni arra, hogy ez a szervezet nem azonos a már említett, szintén UNO rövidítésű, 1938.
szeptember 4-én alakult Ukrán Népi Védegylettel (Українська Народна Оборона, УНО; Ukrajinszka
Narodna Oborona). Az Ukrán Nemzeti Egyesülés egyetlen politikai erőként, állampártként alakult Kárpáti
Ukrajnában, amelynek tisztviselőit rövidesen, január 23-án a Volosin-kormány nevezte ki.
A nemzeti egyesülés a totális államhatalom kiépítésére alakult, amelyet a szervezet programja
egyértelműen megfogalmazott. A szellemi élet minden területe, az iskolák, a sajtó, a mozi, a színház,
minden szellemi termék és azok alkotói, a nemzet fizikai és szellemi építői szigorú állami ellenőrzés alá
kerülnek. A nemzet tanítói, újságírói, írói, művészei csak fajtiszta ukránok lehetnek. Az Ukrán Nemzeti
Egyesülés fő feladata az ukrán nemzet politikai, etnikai, nemzeti és gazdasági egységének a megteremtése.
Ebben a munkában a németországi náci pártot tartotta követendő mintának.511 Még a nemzeti egyesülés
megalakulásának napján, 1939. január 18-án a Huszton működő legfőbb tanügyi igazgatóság körlevelet
adott ki, utasította az országrész tanítói és tanári karát, hogy kötelessége részt venni a Proszvita egyesület
tagszervezeteinek, a helyi ukrán nemzeti tanácsoknak, a szövetkezeteknek és a Szics védelmi csoportok
munkájában.
A Szics-gárda megfélemlítő intézkedéseinek döntő szerepe volt abban, hogy a Volosin vezette egyetlen
engedélyezett párt, az Ukrán Nemzeti Egyesülés, az UNO az 1939. február 12-én tartott választásokon,
megszerezte a szavazatok 92,40 %-át. A voksolást igen erőteljes ukrán nacionalista hangulatkeltés előzte
meg. Például a „Választások előtt” című nagyméretű falragasz arra hívta fel a figyelmet: a kárpátukrán nép
életében először lesz olyan szojm-, azaz parlamenti választás, amikor Karpatszka-Ukrajina önálló államként
lép fel, „mint egyenlő az egyenlők között”. Ezért szavazzanak Volosinra és Revajra.512 A választásokra cseh
nyelvű, nagyméretű plakátot is nyomtattak, amelyet a kárpátaljai Cseh Nemzeti Tanács adott ki február 6-án
Prchala tábornok aláírásával. Felszólította az ott élő cseheket, hogy „szavazzanak az ukrán népi
egységszervezetre”.513 Két nap múlva, február 8-án a cseh tábornok statáriumot és ostromállapotot hirdetett
ki Kárpáti Ukrajnában.
A Volosin Ágoston miniszterelnök irányította hírverés élesen támadta a magyar-barátnak tartott a ruszin
politikai vezetőket. Elsősorban Bródy Andrást, aki éppen egy általa később, saját kezűleg kitöltött hivatalos
irat szerint a kárpáti ukrajnai választások előtti napon, február 11-én szabadult ki a Prága melletti pankráci
börtönéből.514 Ezt követően fogadta Emil Hácha köztársasági elnök, majd kormányköltségen a Tátrahegység egyik üdülőhelyére utazott gyógykezelésre. (Egyébként Volosin Ágoston miniszterelnök még 1938.
december 31-én a prágai szövetségi igazságügyi minisztériumhoz intézett beadványában kijelentette:
hozzájárul Bródy szabadon bocsátásához, ha hivatali elődje azonnal elhagyja Cseh-Szlovákia területét.)
Gyógykezelése után Bródy, március 5-én érkezett Ungvárra, ahol ünneplő tömeg fogadta.
A másik két célpont Fenczik István és Demkó Mihály515 (Демко Михаил, Михайло, 1894-1946)
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újságíró, politikus –, akiket „magyar ügynök”-ként, „magyar bérenc”-ként jelenítettek meg a választási
plakátokon. Mindez a magyarság ellen is irányult. Néhány példa: „Magyar bérencek: Fencik, Demkó
átváltoztak magyarokká! A mi (pravoszláv) ünnepeinket egyesítették a katolikussal… Le a magyar
bérencekkel!”516 Hasonló a szövege egy másik röplapnak: „A magyarok megsemmisítették az ünnepeinket.
A magyarok egyesítették az ünnepeinket a pápistával… a mi szent templomainkat is elvették az
embereinktől. Ne higgyetek a magyar banditáknak!” 517
A falvak között versenyt indítottak: ahol a szavazatok 98 %-át az Ukrán Nemzeti Egyesülés pártjára, az
UNO-ra adják, ott a középületekre fehér zászlót tűzhetnek ki, „annak jeléül, hogy megérettek az állami
életre”. A versenyfelhívás plakátjának jelszavai: „Dicsőség a mi Szojmunknak!, Dicsőség a mi pártunknak:
az Ukrán Nemzeti Egyesülésnek!, Dicsőség mi szeretet, drága, honi Kárpáti Államunknak!” 518 A szavazás
előtt kikézbesítették a választói igazolványokat, de azokat a jogosultaknak mintegy 25 %-a nem kapta
meg.519 A választásokon, mint azt Volosin Ágoston miniszterelnök, illetve az Ukrán Nemzeti Egyesülés
lapja, a Nova Szvoboda január 28-i száma közölte: 32 mandátumot töltenek be, tehát átlag 20 ezer lakosra
jut majd egy képviselő a megalakítandó kárpátaljai parlamentben, a szojmban. A voksolás „az egy párt –
egy vezér” szellemében történt. A listát Volosin vezette, majd Revaj és a Brascsajkó-testvérek következtek.
A jelöltek többsége értelmiségi foglalkozású – ügyvéd, orvos, mérnök, tanító –, egy kereskedő a kőrösmezői
Vaszil Klempus személyében, és néhány földműves. A képviselő jelöltek közül harminc ukrán, egy-egy
német és román nemzetiségű volt.520 Miként az imént említettük, a február 12-i választásokon – elsősorban a
Szics-gárda terrorja következtében – a szavazatok döntő részét az egyetlen induló párt szerezte meg.
A hivatalos végeredmény: a tizenegy választókörzetre osztott Kárpáti Ukrajnában összesen 284 365
lakosnak volt szavazati joga, közülük 263 202 személy voksolt. A résztvevők 92,4 %-a – 243 557 fő – adta
szavazatát az UNO-ra, és csak 7,6 % – 19 645 fő – szavazott ellene.521 A Nova Szvoboda szerkesztője,
Vaszil Grendzsa-Donszkij településenként közölte a választási eredményeket. Meglepő, hogy a kárpátukrán
állam központi területének számító Huszt „okrug”-ban az UNO, az országrész átlagánál kisebb arányt, 87,5
%-ot ért el. Ezen belül a fővárosban, Huszton az egyetlen állampártra 6208 választó szavazott, 2122 fő
pedig ellene! Ugyanebben a körzetben, a magyarlakta Visk községben – a különösen nagy hatósági terror
ellenére – 2923 fő szavazott az UNO-ra, 461 személy ellene. A másik választókerületbe tartozó, szintén
magyarlakta Técső nagyközségben – itt szintén erőteljes volt a Szics-gárdisták megfélemlítő magatartása – a
3744 igen szavazat mellett, 607-en az UNO ellen voksoltak. Az egyetlen állampárt Beregszentmiklós
körzetben csak 80,40 %-ot, a többi választókerületben – a huszti kivételével – 90 % felett kapott.522
Az előbbiekkel kapcsolatban a következőt írta Fenczik István ekkor már a magyar parlament
képviselője, 1938. november 3-i lemondásáig az autonóm rutén kormány minisztere: „A(z 1939.) február
12-iki választáson Volosin és Revaj ukrán kormánya a hamis hivatalos adatokkal szemben kisebbségben
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maradt és jogilag megbukott. Szavazati kisebbséget bizonyítanak a legborzasztóbb terror ellenére is. Volosin
nem kapta meg a rutén nép szavazatainak 20-26 %-át sem. A pontos választási adatok kezeim között
vannak. Találomra kiragadom a 12 járásból a nagyobb falukat s azok eredményét, a Volosin által kiadott
hivatalos jelentéssel összehasonlítva megállapítom, hogy az mind misztifikáció és hamisítvány. Volosin
maga kimutat a 284 365 szavazatból 263 262 szavazatot, ebből 19 645-öt nemmel. A valóság az, hogy
Volosin 15 000-nél nem kapott több szavazatot, a többi mind nem-et mutatott. A nagyobb falukban, mint pl.
Visken, Técsőn, Kusnicán (Kovácsrét), Beregfalun (helyesen: Beregújfalu), Kustanovicén (Kustánfalva),
Zahatyon (Hátmeg), Nagylucskán, Volosin nem kapott 5-6 %-nál és sok szavazólapon rajta volt, hogy:
’Volosinnak kötelet’.” 523
A választásokon számos visszaélés történt, amelyek azért fordulhattak elő, mert a szavazást mindenhol
az Ukrán Központi Nemzeti Tanács különböző szintű szervezetei ellenőrizték. A hatóságok „majdnem
mindenütt azt a rendszert vezették be, hogy a választási helyiségben 2-4 ukrán Szics-ember és csendőr volt.
Más a választási biztoson kívül nem tartózkodhatott ott. Ez a választási biztos minden esetben ukrán
érzelmű volt” – közölte a február 21-én kelt bizalmas magyar belügyminisztériumi jelentés.524 Eredmények
néhány településen: Rákó községben öt igen és 184 nem szavazat volt, amikor kihirdették, a nép, zajongásba
tört ki. Lehurrogta az adatközlőt, „de az ukrán terroristák közbeléptek és szétkergették a zajongókat.
Turjaremetén 70 % nem, 30 % igen. Perecsen(y)ben 50 % igen és 50 % nem, mégis 90 % igen szavazatot
hirdettek ki. Állításai szerint Huszton 9000 nem és 8000 igen szavazat esett, és a kihirdetett hivatalos
eredmény hamis… a választás eredménye még siralmasabb lett volna, ha a helyiségben tartózkodó
terroristák és csendőrök gyűjtőtáborral nem fenyegették volna meg a szavazókat, és nem tették volna meg
azt, hogy a szavazó kezéből kivették a lapot, és ha nem szavazat volt, vagy üres volt a lap, akkor igen
szavazatot tettek bele. A szavazatok összeszámolásánál azt is megtették, hogy ha sok nem szavazat, vagy
üres lap került elő, akkor az urnában levő szavazatokat kimarkolták, és kijelentették, hogy azok mind igen
szavazatok”.525
A többségében magyarlakta Aknaszlatinán a választás napján, a lakosság több magyar zászlót kitűzött
és tüntetett az ukrán hatalom ellen. Rövid idő alatt egy zászlóalj katonaság és egy 60-70 fős Szics-gárda
alakulat érkezett a községbe a rend fenntartására. „Sok magyart és ruszint – köztük r.(ómai) k.(atolikus)
papot is – elfogták, és kivégzéssel fenyegetve ismeretlen helyre szállították. A magyarok és a magyar érzésű
ruszinok üldözése a választáson tanúsított ukrán ellenes magatartás miatt még most is tart.” A jelentés az
előbbiekhez még hozzáfűzte: „Az ukránok beszivárgása Lengyelországból állandó és nagy méreteket öltött.
Most már Ruszinszkónak csaknem minden községében megalakult az ’Ukrajinska Narodna Obcestva’
[helyesen: Obscsesztva], az Ukrán Nemzeti Egység [„Українська Народна Общества”] párt, és a vezetést
mindenütt magához ragadta. A közhivatalokból már csaknem minden cseh és morva származású
hivatalnokot elmozdítottak, és azokat el is távolították a Ruszinszkóból. Helyüket ukránokkal töltötték be.
Az őslakosság körében az elégedetlenség napról napra nő” – közölte a február 25-én kelt hasonló jelentés.526
Közben az 1939. februári kárpát-ukrajnai választások idejére a cseh-szlovák hadvezetés a szövetségi
(cseh) katonaság nagy részét már kivonta a kárpátaljai helyőrségekből, és a megmaradt felszerelés nagy
részét eladta Romániának. Február második felére Huszton már csak hatszáz fő cseh gyalogos, Técsőn a 12.
tüzér-, Nagyszőlősön a 1. határőr-, Dolhán a 10. huszárezrednek már csak egy-egy szakasza állomásozott. E
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hónap 15-én Gorond, Sztrabics (helyesen: Sztrabicso, azaz Mezőterebes), Csongor, Ignéc, Nagylucska határ
menti községekből kivonták a cseh csapatokat, akiktől Szics-gárdisták vették át a határbiztosító szolgálatot.
A cseh csendőrök és katonák közül többen beléptek az előbbi fegyveres szervezetbe – tájékoztatta a
kárpátaljai helyzetről március 1-jén a magyar a belügyminisztériumot a M. kir. Rendőrség politikai
rendészeti osztálya.527
A köztársasági elnök, Emil Hácha március 6-án hiába erősítette meg tisztségükben Volosin
miniszterelnököt és újra Lev Prchala tábornok, belügyminisztert, az egyre jobban elhatalmasodó bajokon
már vajmi keveset tudott segíteni. Ugyanakkor, az előbbi napon Hácha felmentette tisztségéből Revaj
Julijan kommunikációs minisztert, mert a szövetségi kormány engedélye nélkül utazott Berlinbe, ahol
tárgyalásokat folytatott német személyiségekkel. Az új kommunikációs miniszter Klocsurak Sztepan528
(Клочурак Степан, 1895-1980), aki 1938. októberében Központi Ukrán Nemzeti Tanács egyik vezetője
volt, utóbb Volosin Ágoston miniszterelnök titkára.
A pozsonyi magyar konzul, Petravich Gyula (1894-?) 1939. február 27-i jelentésében közölte a
„kárpátaljai országgyűlés”, azaz a szojm ezekben a napokban, Huszton nyilvánosságra hozott tízpontos
munkaprogramját. Ezek közül az első „Kárpátalja önállóságának biztosítása a föderatív cseh-szlovák
köztársaság keretében”, a második a „Kárpát Ukrajna elnevezés ajánlása”, a nyolcadik „Ukrán kulturális és
gazdasági intézmények felállítása”. A közbenső pontok: agrár- és erdőgazdasági reform, az országrész
természeti kincseinek kiaknázása, a faipar fejlesztése, hogy ez által a nép kereseti lehetőséghez jusson, a
vasúti forgalom helyreállítása a külfölddel, az idegenforgalom támogatása, a folyók szabályozása és a vízi
energia kihasználása, a gyermek- és aggkori védelem megszervezése, végül igazságos adórendszer
bevezetése. A szojm munkaprogramjával kapcsolatban Revaj (a konzuli jelentésben: Révay) miniszter
Kárpátalja pénzügyi helyzetéről nyilatkozott, és az előbbi tervek megvalósításához szükséges források
előteremtéséről szólt. A kárpátukrán kormány elsősorban a prágai központi kormánytól kért pénzügyi
segítséget. Ezután kijelentette: segélyalapot létesítenek a világ összes ukránjai által önkéntesen fizetendő
adóból, amely az éves jövedelem fél százaléka lenne. Volosin egyébként kiáltványban hívta a világ ukránjait
az adakozásra. A pozsonyi konzul jelentését így zárta: „Legújabb, szlovák kormánykörökből eredő, teljesen
megbízható információim szerint, azonban Prága egyáltalán nem helyez súlyt Kárpátalja megtartására,
amelyből semmi haszna nincs, csak gondot és költséget okoz”.529 A következő napok eseményei, a cseh
hadsereg kivonulása Kárpáti Ukrajnából, az előbbi értesülés pontosságát támasztották alá.
A cseh-szlovák köztársasági elnök, Emil Hácha a kárpátukrán országrész belpolitikai helyzetének
rendezésére március 10-én rendeletet adott ki a kárpátukrán szojm március 21-i, Husztra való összehívására,
de Volosin kérésére az időpontot március 15-ére módosította. Még ugyancsak március 10-én a cseh-szlovák
kormány határozata alapján, Szlovákiában a hadsereg vette át a hatalmat, amellyel a felvidéki országrészben
bevezették a katonai diktatúrát.
Huszton március 14-én a kora hajnali órákban a Szics-gárda megtámadta a huszti kormányépületet, a
csendőrséget, a postát, a vasútállomást és a több cseh katonai létesítményt, hogy fegyvereket szerezzen.
Másrészt, hogy megbuktassa a Volosin-kormányt, amelyet „puhasággal vádolt a csehek vonatkozásában”, és
átvegye a hatalmat. A támadást a csehszlovák rendőrség és katonaság nehéztüzérség bevetésével verte
vissza, és délben megadásra kényszerítette a Szics-gárdistákat.530 Ezt követően Volosin miniszterelnök
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kinyilvánította Karpatszka-Ukrajina önállóságát.531
Miután Jozef Tiso bejelentette az önálló Szlovákia megalakulását, ugyanaznap este 20 órakor Volosin
Ágoston miniszterelnök rádióbeszédben is kihirdette Kárpáti Ukrajna függetlenségét, amelyet – mint
mondotta – a később összeülő szojm is hivatalosan ki fog kiáltani. Ezután bemutatta a független Kárpáti
Ukrajna kormányának tagjait: Volosin Ágoston miniszterelnök, Revaj Julijan külügy-, Perevuznik Jurij
(Перевузник, Юрій) belügy-, Brascsajko Julij pénzügy- és kommunikációs miniszter, Klocsurak Sztepan
gazdasági, Dolinaj Mikola (Долинай Микола, 1894-1970) egészségügyi- és szociális miniszter.532 Másnap
– március 15-én – a kora hajnali órákban a kárpátukrán kormány táviratot adott át a huszti német konzulnak,
aki azt Berlinbe, a német külügyminiszternek továbbította. A Volosin Ágoston miniszterelnök által aláírt
sürgöny szövege a következő volt: „Kárpát-Ukrajna kormánya nevében tájékoztatjuk Önt, hogy kihirdettük
önállóságunkat a Harmadik Birodalom védelme alatt.”533 Volosin egyidejűleg utasította a kárpátukrán
csendőrséget, hogy fegyverezze le a Szics-gárdát.
Közben, még március 14-én a prágai kormány elfogadta a magyar kormány követelését, hogy Kárpáti
Ukrajnából vonja vissza a cseh katonaságot. Ennek következtében Prchala tábornok – aki nem volt tagja az
új Volosin-kormánynak – már parancsot adhatott, hogy a cseh alakulatok visszatérjenek Csehországba.
Kivonulásuk még ezen a napon, az esti órákban megkezdődött, amelyet a 23 órakor kiadott prágai hivatalos
kormányjegyzék is megerősített. Ez utóbbi azonban kinyilvánította, hogy Kárpáti Ukrajna magyar
nemzetiségű lakosai nem szervezhetnek fegyveres önvédelmi alakulatokat.
A Honvédvezérkar főnöke, Werth Henrik gyalogsági tábornok szintén e napon, március 14-én kelt
délutáni helyzetjelentése szerint délelőtt a cseh hadvezetőség határzárat rendelt el Ungvártól északra, az Ung
folyó mentén Alsó- és Felsődomonya, illetve északra, a Szobránc járási székhelyre vezető utak mentén.
„Saját ellenrendszabályok: a cseh határincidensek megakadályozására az 1. lov. dd. (lovas dandár) f. hó 14én 10 h.ig (óráig) megszállta a Munkács környéki magaslatokat”.534
Munkács városának biztosítása, azaz Őrhegyalja – Beregszentmiklós körzetének elfoglalása mellett, a
további két veszélyeztetett magyar város védelmére Béldy Lajos vezérkari ezredes parancsnokságával
március 14-én, a reggeli órákban a magyar csapatok három irányban átlépték a demarkációs vonalat. Ungvár
megóvására észak felé Nevicke községig a 26. zászlóalj vonult, a második ék északkelet felé a már említett
Munkács feletti térségbe. A magyar katonaság harmadik alakzata Beregszász, valamint Tiszaújlak
biztosítására Fancsika falunál tört előre Kárpáti Ukrajna területére, ahol Nagyszőllős előtt, a Salánk felé
vezető a vasútvonal mentén összecsapott az ellenséggel. A cseh hadmozdulatokra válaszul, Werth Henrik
gyalogsági tábornok a következő intézkedést hozta: „Tekintettel a kárpátaljai eseményekre, az Ung folyótól
(Ungpinkóc) keletre a román határig határzárat rendelek el. Ez a határzár úgy kis-, mint távolsági
határforgalomra, valamint a Feketeardó-i átfutó vasúti forgalomra is vonatkozik.”535
Szintén még ezen a napon – március 14-én – késő este Werth Henrik, a Honvédvezérkar főnöke
táviratilag elrendelte a határ menti magyar katonai alakulatoknak, hogy éjfélkor lépjék át a határt, és vegyék
birtokba Kárpátalja egész területét. Horthy Miklós kormányzó, a Legfőbb Hadúr külön hadparanccsal küldte
harcba a magyar csapatokat. „Honvédek! / Ismét történelmi napra virradtunk! / A cseh zsoldosok országuk

531

Нариси історії Закарпаття, Том II. 1995: 332. p.

532

Нариси історії Закарпаття, Том II. 1995: 316. p.

533

Стерчо, П. / Sztercso, P., 1994: 213. p.

534

MOL. K 28., 267. tét., 1939–P–16 878. szám.

535

MOL. K 28., 59. tét., 1939–P–16 888. szám.

136

életének utolsó perceit is arra használták fel, hogy megrohanva határainkat, magyar véreinket és azok javait
pusztítsák. / E támadások azonban a ti acélfalaitokon összetörtek, a támadók véres fejjel menekültek
megtorló karjaitok elől. / Megelégedéssel állapítom meg, hogy ezekben a súlyos harcokban derekasan – a
honvédség dicső múltjához méltóan – álltátok meg a helyeteket. / Most, mikor útba indítalak Benneteket
Kárpátalja 20 éven át sanyargatott népének, derék ruszin és magyar testvéreink felszabadítására, biztos
vagyok benne, hogy e nagy fáradtsággal, és esetleg újabb nehéz harcokkal járó feladatot épp oly tökéletesen
fogjátok megoldani, mint ahogyan a cseh támadások ellen megvédtétek határainkat, és vissza fogjátok
vezetni ruszin testvéreinket Szent István birodalmába, ahol 1000 éven át jóban-rosszban egyaránt velük
együtt éltünk, örültünk és véreztünk. / Honvédek! Isten és Haza nevében kísérve népünk szeretetétől előre
az ezeréves határunkig, a Kárpátok bércéig, hogy ott kezet nyújthassatok lengyel bajtársaitoknak! / Legyetek
tudatában annak, hogy az egész világ szeme rajtatok van. / A Magyarok Istene segítsen Benneteket”.536
A magyar honvédség 1939. március 15-én hajnalban, három irányban az előző napon már elfoglalt
Kárpáti Ukrajna területén lévő állásaiból az Ung völgyében az Uzsoki-hágó, a Latorca folyó mentén a
Vereckei-hágó irányába, valamint Beregszászból Huszt felé – kezdte meg előrenyomulását Kárpátalja
egészének a visszavételére.
Ugyanezen a napon, március 15-én délután 3 óra 20 perckor ült össze Huszton először (és utoljára)
Kárpáti Ukrajna országgyűlése, a szojm, amely Volosin Ágostont államelnökké választotta, majd két
törvényt hozott. Az első закон (’zakon’, törvény) nyolc paragrafusból állt, és többek között kimondta:
Kárpát-Ukrajna független állam, neve Karpatszka Ukrajina. Köztársaság, élén az elnökkel, akit a szojm
választ. Hivatalos nyelve az ukrán. Az állami zászló színe felül kék, alul sárga csík. Meghatározták az állam
címerét is: a bal oldali vörös fél mezőben egy medve áll, a jobb oldalon pedig négy kék és három sárga csík
húzódik. A két mező fölött Nagy Volodimir (Vlagyimir) háromágú szigonya, a тризуб (’trizub’) látható, a
középső ágán kereszttel. Intézkedtek az állami Himnusz bevezetéséről is, címe: Ще не вмерла Україна…
(’Scse ne vmerla Ukrajina…’, Még nem halt meg Ukrajna…). A 8. § arról határozott, hogy a törvény az
elfogadásától, tehát 1939. március 15-étől hatályos.537 A 2. számú, 3 §-ból álló dekrétum felhatalmazta a
kormányt, hogy Volosinnak, „Kárpát-Ukrajna elnökének a beleegyezésével, ezt a törvényt visszavonásig
rendeleti úton léptesse életbe”.538 A szojm ülése közben, március 15-én késő délután érkezett meg a magyar
külügyminisztérium távirata, amely felszólította a Volosin-kormányt: feltételek, és harc nélkül adja meg
magát.
Az országgyűlés berekesztése után, a röviddel előbb államelnöknek megválasztott Volosin Ágoston
összehívta a minisztertanácsot, s többek között kijelentette: a magyar hadsereg felvonult Kárpáti Ukrajna
ellen, az ultimátumot elvetették, az ellenállás értelmetlen. Az ország ügye munkát kíván, nem a halálukat.
Ezért Budapestre küldte tárgyalni Brascsajko Julij és Dolinaj Mikola, Szlovákiába Klocsurak Sztepan
minisztereket. Perevuznik Jurijt, a belügyi tárca vezetőjét pedig megbízta, hogy maradjon Huszton, várja be
a magyar hadsereget, és rendezze a felmerülő gondokat. A többi kormánytag szabad cselekvési lehetőséget
kapott az államelnöktől,539 aki azonnal Nagybocskóra utazott.
Volosin Ágoston másnap délben – Stefán Ágoston és néhány kormánytisztviselő kíséretében –
Máramarosszigetnél román területre lépett, és román kormány segítségét kérte. A következő napon, március
17-én Kolozsvárra ment. Röviddel Romániába való menekülése után, tovább Berlinbe utazott, ahol kevés
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ideig tartózkodott, majd a Németország fennhatósága alatt álló cseh protektorátus központjában, Prágában
telepedett le. Itt a németeket kiszolgáló cseh bábkormánytól havonta 4000 cseh korona nyugdíjat kapott, és
egy ukrán nyelvű újságot is kiadhatott. Kárpáti Ukrajna első államfőjét 1945. március 21-én a szovjet
hadsereg letartóztatta, repülőgépen Moszkvába hurcolta, ahol július 11-én, életének 70. évében a börtönben
meghalt.540 (A korabeli, igen gyakori kettős, ruszin–magyar identitás érzékeltetésére megemlítjük, hogy
Kárpátalja visszavételének idején Volosin Ágoston öccse – aki 1937-ig viselte a Volosin családi nevet –
Nagylucskay Sándor néven a Magyar Honvédség vezérkari ezredese volt. 1889-ben született a Szatmár
vármegyei Nagydobos községben. Katonai pályafutása 1945. március 18-án ért véget, amikor
nyugállományba helyezték. 1950. szeptember elsején megvonták tőle a nyugdíját, majd 1958. december 4én a honvédelmi miniszter 3307/1958. számú parancsával lefokozták. 1978-ban hunyt el Budapesten.)541
A magyar honvédség 1939. március 15-én késő délután, teljesen birtokba vette a kárpátukrán fővárost,
Husztot. A magyar csapatok este 20 órára elérték az alábbi kárpáti ukrajnai pontokat: az Ung völgyében
Ókemence, a Latorca folyónál Szolyva, a Borzsa völgyében Cserhalom (Beregdubróka), a Tisza mentén
Veréce helységeket, amellyel több, mint száz települést szabadítottak fel az idegen uralom alól. Többek
között olyan jelentőseket, mint Beregszentmiklós, Szolyva, Nagyszőllős és Királyháza helységek.
A Kárpátalja visszavételével kapcsolatos további hadműveletekről a terület katonai közigazgatását
tárgyaló, 9. fejezet elején részletesen szólunk. A következőkben az 1938. november 2-i első bécsi döntés
után a Magyarországgal újraegyesült dél-kárpátaljai / tiszaháti területeken kialakított Ung, valamint Bereg
és Ugocsa közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyékben történteket ismertetjük, hogy időben ne
maradjunk el sokkal a párhuzamosan futott eseményektől.

8. Ung vármegye,
Bereg és Ugocsa közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék
Az első bécsi döntés, 1938. november 2. – 1940. november 26.
Időközben a tervezett felvidéki bevonuláshoz már 1938. október 13-án az egész honvédséget
mozgósították, a visszakapott terület elfoglalásában csak négy ún. vegyes-, az 1. repülő-, illetve az 1.
folyamőr-dandár vett részt. A vegyes-dandárokat a szervezetszerű csapataikon kívül külön megerősítették,
és induláskor a hadtest elnevezést vették fel. A magyar honvédség alakulatai november 3-án zárkóztak fel a
magyar–cseh-szlovák határra. Ugyanezen a napon ruszinlakta hegyvidéki Kárpátalján működő politikai és
egyházi szervezetei kiáltványt fogadtak el Ungváron, amelyet eljuttattak a cseh-szlovák, az angol, a francia,
a német, az olasz, a magyar, a lengyel, a román, és a jugoszláv kormányhoz. A nyilatkozatban leszögezték,
hogy Ruszinszkó területét „oszthatatlannak tekintik”. Követelték a Kárpátok déli részén élő ruszin nép
rendelkezési jogát, hogy egy általános népszavazással maga dönthessen néprajzi területének egyesítéséről.
Horthy Miklós kormányzó másnap, november 4-én a következő hadparancsot adta ki: „Honvédek! / A
Trianon bilincsei alól felszabadult és újjászületett honvédségünk 20 esztendei nehéz várakozás után átlépi
azt a határt, amelyet mindenkor ideiglenesnek tekintettünk. / Egymillió testvérünk vár Reátok odaát! Az ő
számukra két évtizedes súlyos megpróbáltatás után Ti jelentitek minden reményük és vágyuk beteljesülését.
/ Hazamentek elődeink drága vérével annyiszor megszentelt Felvidékünkre! / Ezzel az érzéssel teljesen meg
lelketek és honvédségünk dicső múltjához méltóan szeretettel zárjátok szívetekbe a visszanyert ősi magyar
föld minden egyes lakóját, magyarokat, szlovák, ruszin és német testvéreinket egyaránt. / Büszkén és
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bizalommal bocsájtalak utatokra azzal a biztos tudattal, hogy az örök igazság jogán és az új életre támadt
Magyar Erő segítségével visszaszerzett területeket soha semmi szín alatt sem hagyjuk el többé! / Isten és a
Haza nevében: ELŐRE! / Kelt Budapesten, 1938. évi november hó 4. napján. / Horthy s. k. / Rátz s. k.” 542
(Ekkor Rátz Jenő /1882-1952/ a honvédelmi miniszter.)
A már említett 1938. november 2-i bécsi döntőbírói határozat 2. pontja alapján a magyar csapatok
november 5. és 10. között vehették birtokba a Magyarországgal újraegyesült felvidéki területeket. A
Csallóköz vidékét a II., az Ipoly folyó térségét az I., Rozsnyó és Kassa körzetét a VII., a Munkács és Ungvár
által határolt dél-kárpátaljai / tiszaháti területet a VI. hadtest foglalta el Eberswaldi Siegler Géza altábornagy
parancsnoksága alatt, akinek magasabb egységét eredetileg „debreceni vegyesdandár”-nak nevezték.
Katonái november 9-én, Asztély és Bulcsu községen keresztül értek Beregszászra, ahol a lakosság nagy
ünnepléssel fogadta őket. A város főbírájaként, Ortutay Jenő görög katolikus főesperes üdvözölte a
felszabadító magyar honvédséget.543 A lelkész előzőleg, a szeptember 29-i müncheni egyezmény és a
november 2-i az első bécsi döntés közötti időszakban bujdosni kényszerült a cseh hatóságok terrorja elől. A
visszacsatolás után Ortutay Jenőt a magyar katonai, majd a polgári közigazgatás is megerősítette városi
főbírói tisztségében. Később, mint volt kárpátaljai tartományi képviselőt, meghívták a magyar
parlamentbe.544
Másnap, november 10-én Ungvár és Munkács városát adták át a cseh-szlovák hatóságok a magyar
honvédség alakulatainak, akiknek szintén Siegler Géza volt a parancsnoka. A terület legfontosabb városába,
Ungvárra – melynek főterét ezen a napon Horthy Miklós térre kereszteltek – az esti órákban vonultak be
ünnepélyesen a magyar csapatok.545 A településen másnap megalakult a Magyar–Ruszin Ifjúsági Szövetség.
A következő napon, november 12-én a város szülöttét, Tomcsányi Gábor ezredest nevezték ki Ungvár
katonai parancsnokának. Az iménti eseményekkel Kárpátalja déli, magyar lakta része két évtized múltán
újraegyesült Magyarországgal.
A magyar honvédség ünnepélyes bevonulása után katonai közigazgatást vezettek be a Magyarországgal
újraegyesült felvidéki és dél-kárpátaljai területen. Legfőbb irányítója Werth Henrik gyalogsági tábornok, a
Honvédvezérkar főnöke, aki mellé a belügyminiszter Csatáry Béla belügyi államtitkárt rendelte, aki polgári
részről volt a legmagasabb rangú irányítója a katonai közigazgatásnak. Az ungi, a beregi és az ugocsai
visszatért részekre bevonult debreceni VI. honvéd hadtest parancsnoksága mellett a felszabadulás napjaiban
a polgári csoportot Tahy Endre kormányfőtanácsos, majd Siménfalvy Sándor belügyminisztériumi
osztálytanácsos, majd Fekésházy Zoltán vezette. „A felvidéki magyar nemzeti politika szemszögéből
tanácsadóként a hadtest-parancsnokság mellett a Magyar Egyesült Nemzeti Párt ruszinszkói vezére, Dr.
Korláth Endre, mint a m. kir. kormány megbízottja működött közre”. Például a beregi táj helyi irányítói ez
időben: Beregszászon, Munkácson és Tiszaújlakon járási, Munkácson városi katonai parancsnokságot
állítottak fel Lépes Győző ezredes, Nábráczky István alezredes, Botka Géza ezredes, valamint Nemes József
nyugalmazott ezredes vezetésével. A járási és városi katonai parancsnokok mellett a visszacsatolás napjától
Beregszászon Bodáky István, Munkácson és a Munkácsi járásban Fekésházy Zoltán, Tiszaújlak járási
székhelyen Nagy-Iday Ferenc működött, mint belügyminiszteri megbízott „politikai feladattal”.546
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Már ugyanezen a napon, november 10-én a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium külön irányelveket
tűzött ki a „visszacsatolt magyar Felvidék” iskolaügyével kapcsolatban. Az illetékes hatóságoknak teljes
mértékben gondoskodnia kellett az iskolai munka „folytonosságáról és zavartalanságáról”, mert a tanév
végig valamennyi intézmény a felszabaduláskor érvényben volt tanrend szerint folytatta az oktatást. Ezt azt
jelentette, hogy iskolahálózat minden szintjén érvényben maradt az addig alkalmazott tanrend, a használt
oktatási anyag, sőt részben a tankönyvek is. A magyar nemzeti jellegű ismeretek – magyar olvasmányok,
irodalmi, történelmi, földrajzi, alkotmánytani tantárgyak – oktatásában azonban külön figyelmet kellett
fordítani a hazafias magyar szellem és igazság érvényesülésének. A rendelkezés szerint a színmagyar, illetve
a teljesen idegen ajkú (esetünkben főként ruszin, illetve szlovák) községekben megmaradtak az anyanyelvű
iskolák. A színmagyar településeken működő idegen (főként cseh, esetleg ruszin) tannyelvű iskolákat –
természetes módon – azonnali hatállyal be kellett zárni. A vegyes lakosságú helységekben meg kellett
teremteni a magyar anyanyelvű tanulók külön magyar nyelvű oktatását, a nem magyar tannyelvű iskolákban
ugyanakkor bevezették a magyar nyelvet, mint tantárgyat. A szlovák és a ruszin nyelv oktatása változatlan
maradt azokban a tanintézetekben, amelyeket ilyen ajkú gyermekek látogattak. Az utasítás az iskolák
fenntartóit változatlanul hagyta.
A fenti irányelvek alapján hajtották végre 1938. november derekától a visszatért felvidéki / délkárpátaljai terület iskoláinak a magyar oktatásügy rendszerébe való beillesztését. A tanügyigazgatás
átmeneti irányítására Teleki Pál vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízottakat küldött ki, esetünkben az
Ungvári és a Nagykaposi járásba Szentkereszty Tivadart, a Beregszászi, a Munkácsi járásba és a volt
Ugocsa vármegye Tiszaújlak központtal visszacsatolt területére Kolumbán Lajost, akik Ungvár, illetve
Beregszász székhellyel kezdték meg működésüket. Mindkét személy nyugalmazott királyi tanfelügyelő volt,
akiket megbízásuk idejére ismét állományba helyeztek. A középiskolák, a középfokú szakiskolák és
tanítóképzők újjászervezésével, illetve felügyeletével – székhely megjelölése nélkül – Bessenyei Lajos
debreceni, ugyancsak nyugalmazott királyi tankerületi főigazgatót bízták meg. Az 1938-1939. tanévben
kiadott középiskolai értesítők – az ungvári, illetve a munkácsi magyar kir. állami gimnázium, az ungvári
héber gimnázium, valamint a munkácsi magyar kir. ruszin tannyelvű koedukációs tanítóképző intézet és a
hozzá kapcsolódó magyar tannyelvű líceum – címlapján a „Felszabadított területek tankerülete”, a munkácsi
zsidó gimnázium értesítőjén viszont a „Debreceni tankerület” megjelölés szerepelt.547
Már a város visszatérését követő napon november 11-én, Ungváron líceummá, azaz magasabb szintűvé
minősítették a görög katolikus tanítóképző intézet első évfolyamát. Két évtized szünet után, november 14-én
a városban újra megnyílt a cseh hatóságok által megszüntetett ősi magyar tanintézmény, a Drugethgimnázium. A munkácsi gimnáziumban, ahol november 3-ától szünetelt az oktatás, e hónap 22-én indult
meg a tanítás. Ez utóbbi napon a munkácsi tanítóképző is újra megnyitotta kapuit, mint magyar kir. állami
tanintézet. Az 1939-1940. évi területi módosulások újabb változásokat hoztak a tanügyigazgatásban,
amelyekről később, a megfelelő helyen szólunk.
Három-négy hét múlva a hátrahagyott helyőrségek és a határvédelmi erők kivételével a Kárpátaljára
bevonult magyar alakulatok visszatértek korábbi állomáshelyükre. A felvidéki – s benne a dél-kárpátaljai –
területek visszatérésével a honvédség I. és II. hadtestének körlete jelentősen megnagyobbodott, ezért a
Kassán elhelyezett parancsnoksággal az élen megalakult a VIII. hadtest, amely Kárpátalja védelmét is
ellátta. A terület Magyarországgal való újraegyesítésében részt vett katonáknak „Felvidéki Emlékérmet”
adományoztak, amelyet Horthy Miklós kormányzó alapított még 1938. november 4-én. A Felvidék
hazatérését törvénybe iktató XXXIV. törvénycikk 5. §-a kimondta: „A fennálló jogszabályok értelmében
verendő ezüst érmék közül kétmillió darab kétpengős érmét a felvidéki területek visszacsatolása emlékének
megörökítésére kell verni”.548 A kerek bronzérem – szaladja vörös-kék – előlapján II. Rákóczi Ferenc
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(1676-1735) vezérlő fejedelem jobbra néző mellképét vésték a „PRO PATRIA ET LIBERTATE
RÁKÓCZI”, hátlapján „A MAGYAR FELVIDÉK FELSZABADÍTÁSÁNAK EMLÉKÉRE 1938”
felirattal. A kitüntetést később, 1939-ben Kárpátalja hegyvidéki részének a visszavételéért küzdött
személyek is megkaphatták.
„A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeknek az országgal egyesítéséről szóló”
1938. évi XXXIV. törvénycikk bevezetőjéből: „A magyar nemzet az őt ért súlyos csapások után sem
vesztette el abba vetett hitét, hogy ha ügye elfogulatlan ítélőszék elé kerül, az igazságtétel nem fog
elmaradni. Amidőn ez az igazságtétel Európa államainak jelen helyzetéből folyó lehetőség szerint a népi elv
keretei között részben megvalósuláshoz jut, a nemzet áhítattal eltelve ad hálát az Isteni Gondviselésnek,
bensőséges örömmel üdvözli a magyar hazába visszatérő véreit, és bizalommal tekint jobb jövője elé. / A
törvényhozás tehát, amikor a 20 évi fájdalmas elszakíttatás, szenvedés és az idegen uralommal szemben
kifejtett hősies ellenállás után visszatérő felvidéki területeknek a Magyar Szent Koronához visszacsatolása
felől rendelkezik, mindenekelőtt ennek az egyetemes nemzeti érzületnek ad a jelen törvényjavaslat bevezető
részében foglaltak szerint kifejezést. / A magyar törvényhozás mélységes áhítattal ad hálát az isteni
Gondviselésnek, hogy az elszakított Felvidék egy része húszévi távollét, szenvedés és az idegen, uralommal,
szemben kifejtett hősies ellenállás után visszatér a Magyar Szent Korona testébe. A magyar haza bensőséges
örömmel üdvözli és a szerető anya, meleg gondoskodásával öleli keblére sokat szenvedett visszatérő
véreit… Közismert az a megértő, őszinte és elszánt, baráti támogatás, amellyel a két baráti nagy nemzet a
Magyar Igazság győzelmét elősegítette. Indokolt, hogy a magyar törvényhozás akkor, amikor a magyar
kormány kormányzati ténykedéseit jóváhagyólag tudomásul veszi, egyúttal hálával emlékezzék meg a két
baráti nemzet kormányának fáradozásáról és hálás megemlékezését törvénybe iktassa”.549
A törvényjavaslatot Imrédy Béla miniszterelnök és Kánya Kálmán külügyminiszter november hó 8-án
nyújtotta be, amellyel kapcsolatban másnap kelt a képviselőház közjogi és pénzügyi bizottságának jelentése.
A képviselőház november hó 12-én tartott, a 343-ik ülésében tárgyalta. Ugyanezen a napon készült felsőház
közjogi és pénzügyi bizottságának jelentése, és ugyanekkor vitatta meg a felsőház 74-ik ülése. A magyar
országgyűlés a törvényben „jóváhagyólag tudomásul veszi” a kormány intézkedését, hogy a visszacsatolt
területek ügyében döntésre a német és olasz kormányt kérte fel, s „hálával emlékezvén meg e baráti
nemzetek kormányainak fáradozásairól” (1. §.). Az 1938. november 2-án hozott döntést elfogadja és a
döntőbírósági határozat értelmében Magyarországnak ítélt felvidéki területeket, a magyar állam területéhez
visszacsatolja. A törvény ezután a bécsi döntőbírói határozatot közli, amelynek az új kárpátaljai
államhatárral kapcsolatos vonatkozásait az imént idéztük.
Ezt követően legfontosabb a törvény 2. §-a, amely a Magyarországgal újraegyesült terület országgyűlési
képviseletéről döntött. Ezzel kapcsolatban nem írtak ki új választásokat, hanem egyszerűen behívták a
csehszlovák uralom idején, a Felvidéken és Kárpátalján fontos szerepet játszott, és a kisebbségi magyarság
érdekeiért a helyi önkormányzati testületekben, sőt a csehszlovák nemzetgyűlésben küzdött politikusokat.
Természetesen bizonyos igazolási eljáráson kellett átmenniük, illetve valamelyik magyar pártnak vállalnia
kellett a személyüket. „2. §. A visszacsatolt felvidéki területek lakossága által szenátorokká, nemzetgyűlési
vagy tartománygyűlési képviselőkké megválasztottak közül a jelen törvény erejénél fogva, mint
országgyűlési képviselők az 1935. évi. április havának 27. napjára egybehívott magyar országgyűlés
képviselőházának tagjai lesznek azok, akiket a magyar királyi miniszterelnök indítványára az országgyűlés
mindkét házának határozatával az országgyűlés képviselőházába meghív.”
Az intézkedést mindenekelőtt a következőkkel indokolták: a visszacsatolt felvidéki területeknek a
magyar állam alkotmányos életébe való beleilleszkedésénél az első követelmény, hogy az ott élők részt
vehessenek a magyar törvényhozásában. Ennek úgy lehetne a legtökéletesebben eleget tenni, ha a
visszacsatolt részeken képviselő-választókerületeket alakítanának, és a törvényeknek megfelelően
elrendelnék a képviselőválasztásokat. Ez azonban egyelőre nehézségekbe ütközik és késleltetné a
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visszacsatolt területek népének a törvényhozás munkájában való részvételét. A választókerületek
megalakítása, a képviselőválasztók névjegyzékének összeállítása, a választások kiírása és megtartása
ugyanis – a dolog természete szerint – hosszabb időt venne igénybe. „Nem is lehet ma még bizonyossággal
előre látni azt, hogy a visszacsatolt területeken az életviszonyoknak minden szempontból figyelembevétele
nem fogja-e a törvényhozást esetleg, arra késztetni, hogy kisebb vagy nagyobb változtatást tegyen az 1938:
XIX. törvénycikkel megállapított új választójogi rendszerünkön. Teljesen helytelen volna, ha ennek az
átvizsgálásnak során törvényhozásunkban nélkülözni kellene azoknak állásfoglalását, tanácsait és
útmutatásait, akik a húszéves megpróbáltatás során válságos években igyekeztek a magyar nemzet
történelmi hagyományainak megfelelő méltósággal a visszacsatolt területek népét hűséggel szolgálni és
küzdelmeiben megerősíteni. De épp ilyen helytelen volna az is, ha a Felvidék visszacsatolt területei népének
ezek a hivatott vezetői nem vehetnének méltó súllyal részt a magyar nemzet társadalmi, művelődési,
gazdasági újjáépítésének most folyó abban a nagy munkájában, amely az isteni Gondviselés kegyelme
folytán most már közvetlenül érdekli és érinti a visszacsatolt területek népességét is.
– A törvényhozás egyik háza tekintetében ekként szükségesnek talált intézkedés csak féleredményre
vezetne akkor, ha egyidejűen nem gondoskodnánk arról is, hogy a visszacsatolt területek lakosságának
köréből kiváló érdemesség alapján kiválasztott felsőházi tagok működése révén a visszacsatolt Felvidékre
vonatkozó nagy értékű tapasztalatok és ennek a vidéknek az egységes nemzet érdekeivel összhangzatos agy
érdekei közvetlen szószólókra találjanak az ország felsőházában is.”550 Az előbbi megfontolások alapján
javasolta a magyar kormány, hogy az országgyűlés mindkét házát egészítsék ki a visszacsatolt felvidéki
területek lakossága által szenátorokká, nemzetgyűlési vagy tartománygyűlési képviselőkké megválasztott
személyek közül, akiket a miniszterelnök indítványára meghívnak. Ezért a kinevezhető felsőházi tagok
számát is néggyel, negyvennégyre felemelték. (3. §.)
A törvény 4. §-a felhatalmazta a magyar kormányt, hogy „a visszacsatolt felvidéki területekre
vonatkozólag a törvényhozás további rendelkezéséig megtehesse mindazokat a rendelkezéseket, amelyek a
visszacsatolt területek közigazgatásának, törvénykezésének, közgazdaságának és általában egész jogrendszerének az ország fennálló jogrendszerébe való beillesztése végett szükségesek… ezeket a
rendelkezéseket megteheti az esetben is, ha azok egyébként a törvényhozás hatáskörébe tartoznának”. E
szakasz indoklása: „Amidőn a történelmi Magyarország területéhez tartozott felvidéki területrészeknek a
Szent Korona egységébe visszatérése megvalósul, számot kell vetni azzal, hogy a húsz éven át idegen
uralom alatt állott területnek és népének az anyaország alkotmányos életébe, közigazgatási szervezetébe,
igazság szolgáltatásába, közgazdaságába és általában egész jogrendjébe való zavartalan visszaillesztése csak
folyamatosan mehet végbe, és hogy – az államháztartás vitelére és az állami pénzügyek zavartalan menetére
vonatkozó rendelkezéseket is ideértve – egymást követő és szervesen egymásba kapcsolódó olyan
szabályozásra és intézkedésekre lesz szükség, amelyekről való gondoskodást a kormányra kell bízni még
akkor is, ha jogrendszerünk szerint hasonló kérdésekben különben a törvényhozás lenne hivatott
rendelkezni. Csak így lehet a visszacsatolás következtében a legkülönbözőbb jogterületeken és a
legváltozatosabb életviszonyok körében felmerülő kérdéseknek a lehető leggyorsabb megoldását kielégítően
biztosítani és az egységes magyar nemzet törvényhozásának munkáját a jövőre nézve ezekben a
kérdésekben szilárdan megalapozni.”551
Az elemzett 1938. évi XXXIV. törvénycikkel Kárpátalja déli, tiszaháti magyar lakta sávja is – melyet
ekkor szintén Felvidéknek neveztek, s annak legkeletibb részének tekintettek – két évtizedes elszakítottság
után, újraegyesült Magyarországgal. Az összesen visszacsatolt 1 896 km2 ungvidéki, tiszaháti / kárpátaljai
területen az egy hónap múlva, 1938. december 15-én tartott népösszeírás alkalmával 207 059 lakost
jegyeztek fel. Ebből Ung vármegye – mely a nagykaposi (30) és az ungvári járásra (29) tagolódott, összesen
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59 községgel – Magyarországhoz visszatért része 692 km2 volt, 73 980 lakossal, ebből magyar anyanyelvű
63 652 (86,0 %), rutén 6 709 (9,1 %), 1 758 szlovák (2,4 %). A vármegye összlakosságából többen
beszélték (68 714 fő; 92,9 %) a magyar nyelvet, mint amennyiben magyar anyanyelvűnek vallották
magukat. Megemlítjük – erről részletesen még szólunk az új szlovák-magyar határ 1939. áprilisi kitűzése
kapcsán –, hogy az első bécsi döntéssel visszatért Ung vármegyei terület nagyobb része a már többször
említett demarkációs vonaltól nyugatra feküdt, és közigazgatásilag Szlovákiához tartozott, és csak a keleti
része Kárpátaljához.
A visszatért Bereg és Ugocsa akkor közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék – részei a
Beregszászi (32), a Munkácsi (20), illetve az Ugocsában fekvő Tiszaújlaki járás 20, valamint a hajdan
Szatmár vármegyéhez tartozó Nagypalád helységgel, összesen 73 községgel – területe 1204 km2, lakossága
133 079 fő, ebből magyar anyanyelvű 114 512 (86,0 %), rutén 12 334 (9,3 %), a magyarul beszélők száma
123 847 fő (93,0 %). Ehhez még hozzá kell számítanunk a trianoni Magyarország területéből az ún. CsonkaBereget (436 km2), azaz a Vásárosnaményi járást 24 községgel ekkor Bereg és Ugocsa k. e. e.
vármegyékhez csatolták. Ez utóbbival területe összesen 1640 km2, és az 1938. december 15-i népösszeírás
szerint a lakossága 161 008 fő volt.
A dél-kárpátaljai városok közül ekkor a legnépesebb a két megyei jogú: Munkács 27 223 lakossal
(ebből 21 938 magyar, 80,6 %; rutén 2890, 10,6 %), illetve Ungvár 22 624 (ebből magyar 18 037, 79,8 %;
rutén 2478, 11,0 %). A harmadik legnagyobb visszatért település Beregszász 19 135 lakossal, amelyből 17
907 magyar (93,6 %), 713 rutén (3,7 %). Bereg-Ugocsa vármegyében a lakosság több mint a fele, 53,0 %-a
mezőgazdaságban – miként akkor mondták: az őstermelésben – talált munkát, amely jelentősen alatta
maradt az országos átlagnak. A megye népességének 31,4 %-a a bányászatban és az iparban dolgozott,
amely elsősorban Munkács és Beregszász városok fejlettségének volt köszönhető. Az előbbinél is
kedvezőbb volt Ung vármegye foglalkoztatottsága: itt a lakosságnak kevesebb, mint a fele (48,4 %) élt
őstermelésből, egyharmadának (32,7 %) adott kenyeret a bányászat és az ipar.552
Külön kell szólnunk Kárpátalja „fővárosáról”, Ungvárról, amely magyarázatot ad arra is, hogy miért
volt szükség a korábbi történelmi Ung vármegye (3230 km2) helyett egy területében jóval kisebb,
egyötödnyi (21,4 %), 692 km2 kiterjedésű új Ung megye létrehozására. Mindenekelőtt azért, mert cseh
hatóságok alatt tartományi fővárossá nyilvánított és mesterségesen felduzzasztott Ungvár az első bécsi
döntéssel meghúzott új határral válságos helyzetbe került. Az impériumváltozás után lakosainak
egyharmada – döntően cseh tisztviselők – eltávozott, és a település ipara, kereskedelme igen nehéz
helyzetbe került. Mindezt tetézte, hogy északi vonzáskörzete a továbbra is cseh-szlovák kézen lévő,
megkisebbedett Podkarpatszka Ruszban maradt. Az előbbi szempontok késztették a magyar kormányt arra,
hogy a visszatért felvidéki területen felállított hat új vármegye megye között Ung vármegyét is
megszervezze. Akkoriban ez volt az új felvidéki megyebeosztás legvitatottabb intézkedése. Csak oly módon
lehetett ugyanis létrehozni, hogy a régi Ung megye 1918. évi területéhez Zemplén vármegye Nagymihályi
járásából hat községet – Abara, Deregnyő, Hegyi, Kisráska, Nagyráska, majd 1939. márciusában Mészpest
falut – csatoltak, amelyek Ungvárhoz kötődtek. Továbbá Szabolcs megye Tiszai járásából három – Eszeny,
Szalóka, Tiszaágtelek – települést, Bereg megye Mezőkaszonyi járásából pedig, két – Nagydobrony és
Kisdobrony – népes helységet meghagytak Ung megyének, amelyeket még a cseh hatóságok rendeltek az
Ungvári járáshoz. Eközben az 1918-ig a történelmi Ung vármegyéhez tartozott Záhony és Györöcske
községek továbbra is Szabolcs vármegyénél maradtak.
Ungváron 1939. január 13-án népösszeírást tartottak, ahol ekkor 22 687 lakos élt. E népesség jó néhány
száz menekült személy is magába foglalt. Az ekkor készült statisztika szerint az első bécsi döntés óta
mintegy 12 ezer (!) túlnyomóan cseh, illetve kisebb részben ukrán, orosz tisztviselő távozott a városból.
Ungvárnak egyébként az 1930. évi csehszlovák népszámlálás szerint 26 675 lakosa volt, ebből 8030
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csehszlovák (30,10 %), azaz főként cseh, kis mértékben szlovák, 6260 ruszin (23,47 %), 4499 magyar
(16,87 %), 5897 židovská (zsidó, 22,10 %).553 Az előbbi magyarázata, hogy Ungvárra az 1930-as években is
erőteljesen folytatódott a cseh hivatalnokok tömeges betelepülése.
Itt szólunk Ugocsa vármegye ekkori különös helyzetéről. Ennek előzménye, hogy a trianoni
békediktátum a megye mindössze 1213 km2 területét megosztotta Csehszlovákia és Románia között. Az
1938. november 2-i első bécsi döntéssel az ugocsai résznek egyötöde – 200 km2 – tért vissza magyar
fennhatóság alá, és az akkor létrehozott Bereg és Ugocsa k. e. e. vármegyékhez csatolták. Északi része –
Nagyszőllős és környéke – a hegyvidéki Podkarpatszka Ruszban, azaz Kárpáti Ukrajnában maradt 1939.
március közepéig, Kárpátalja Magyarországgal való újraegyesüléséig. A másik, déli fele továbbra is
Románia része 1940. augusztus 30-ig, a második bécsi döntésig, amikor a Partium Nagyváradtól északészakkeletre eső részével, Észak-Erdéllyel és a Székelyfölddel együtt az addig román uralom alatt állt
Ugocsa is visszakerült Magyarországhoz.
Közben, még november 5-én délelőtt Kozma Miklós megbeszélését folytatott Imrédy Béla
miniszterelnökkel és Werth Henrikkel, a Honvédvezérkar főnökével, majd Vásárosnaményba visszatérve
éjjel egy beadványt készített Homlok Sándor alezredessel, a Vezérkarfőnökség 5. osztálya vezetőjével és
Stefán Valérral, az akció egyik főszervezőjével. Javaslatukat eljuttatták a miniszterelnökhöz, a külügy-,
illetve a honvédelmi miniszterhez, a Vezérkarfőnökhöz és a honvédség főparancsnokhoz. Azt
indítványozták, hogy a tiszaháti magyarlakta sáv visszavétele után ki kell használni az új helyzetet, és el kell
foglalni a Ruténföld egészét. „Beadványunk alapján a vezérkar főnöke elfogadta az ABA propozíciót
(előterjesztést) – írta Kárpátaljai naplójában Kozma. – Az ABA csoport parancsnoka Homlok, helyettese
Pisky Zoltán alezredes… Hosszú tárgyalás Imrédyvel és Kányával. Erősködöm, hogy a bevonulás után
azonnal tovább induljunk. Vállalom a felelősséget, hogy elérjük a (lengyel) határt négy nap alatt”.554 A
vállalkozást a magyar kormány nem engedélyezte.
A következő napokban a magyar kormány, lépéseket tett Kárpátalja egészének a megszerzésére.
November 9-én Kánya Kálmán külügyminiszter jegyzékben kérte Lengyelország katonai segítségét
Kárpátalja elfoglalásához, de Varsó csak ún. „szabadcsapatok” küldését ígérte. Két nap múlva Róma
közölte, hogy – a németekre való tekintettel – Olaszország nem támogatja Budapest előbbi tervét. Közben
más akciók is igyekeztek Kárpátalja hegyvidéki részének a visszavételét elősegíteni. A budapesti Felvidéki
Egyesületek Szövetsége – mely tizennyolc felvidéki kötődésű, magyarországi egyesületet fogott össze –
november 15-én emlékiratot intézett a világ nagyhatalmaihoz, amelyben azt kérte: Szlovákiában és
Kárpátalján tarthassanak népszavazást, hogy az ott élők dönthessenek hovatartozásukról.555 Közben
Podkarpatszka Rusz volt miniszterelnöke, Bródy András november 12-én éhségsztrájkot kezdett a Prága
melletti börtönében. Másnap Ungváron magyarok és ruszinok ezrei, fáklyás felvonuláson követelték a
politikus szabadon bocsátását, a ruszin nép önrendelkezését és az ezeréves magyar–lengyel határ
visszaállítását.
Az ungi, a beregi és az ugocsai részek Magyarországhoz való csatolásakor a munkácsi püspökségnek
csak egy kis töredéke, mindössze 35 parókia került vissza az anyaországhoz Ungvárral, a főpásztori
székhellyel, valamint Munkáccsal együtt. Sztojka Sándor (1890-1943) megyéspüspök556 „a legnagyobb
fájdalmát akkor érezte, mikor a bécsi döntés alapján elszakadt híveitől és papsága meg hívei kénytelenek
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voltak tovább tűrni az elnyomatás igáját”. A munkácsi főpásztornál a 320 kárpátaljai görög katolikus
lelkész közül több mint kétszáz személyesen jelentette hívei nevében november 2. és 10. között, hogy
Magyarországhoz akar csatlakozni. „A többi 120 részben közlekedési nehézségek, részben a letartóztatás
miatti félelem folytán, vagy azért mert le volt tartóztatva, személyesen nem jelentkezett, de elenyésző
kivételtől eltekintve hasonló állásponton volt és ezt közvetítők útján tudatta is a püspöki aulával. A ruszin
községek közül több mint 200 írásban, pecséttel és az elöljáróság aláírásával ellátott kérvényben fordult a
magyar kormányhoz és bejelentette Magyarországhoz való csatlakozásra irányuló kívánságát. Magyar
részről megkezdték a községek névsorának a nyilvánosságra hozatalát, de ezt az első közlések után
haladéktalanul abba kellett hagyni, mert a csehek (ti. a hatóságok és az államvédelmi szervek – B. J.)
elképzelhetetlen terrort fejtettek ki.558 November 3-án, Ungváron közös gyűlést tartottak a cseh uralom alatt
szabadon működött kárpátaljai ruszin egyesületek, és határozatban kérték a terület Magyarországhoz való
csatlakozását.
A magyar minisztertanács november 18-án rendkívüli ülést tartott, amelyen elhatározta: katonai
támadást indít Kárpátalja visszaszerzésére.559 Másnap a budapesti német követ átadta Berlin jegyzékét,
amely nem helyeselte a tervezett akciót. Erre Kánya Kálmán külügyminiszter megígérte, hogy a magyar
kormány az ügyben nem alkalmaz erőszakos eszközöket. Nagy vihart kavart november 20-án, hogy a
Felvidéki (azelőtt: Prágai) Magyar Hírlap a címoldalán nagy betűkkel közölte: A Ruszin Nemzeti Tanács
rendfenntartás céljából behívta a magyar csapatokat.560 Az újabb, november 21-i rendkívüli minisztertanácsi
ülés leállította a tervezett katonai lépést, miután Németország, illetve Olaszország négy azonos pontból álló
jegyzéket juttatott el Budapestre.561 Kárpátalja nagyobb részének a visszaszerzése – döntően a külpolitikai
helyzet következtében – az első bécsi döntést követő hetekben nem sikerült, arra csak negyedév múltán,
1939. márciusában került sor.
A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területek országgal egyesítéséről szóló 1938:
XXXIV. t.-c. 2. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történt a tizenhét behívott felvidéki képviselő
országgyűlési helyfoglalása. A képviselőház 1938. december 5-i ülésére érkezett vissza a miniszterelnöki
javaslatra tett felsőházi elfogadó nyilatkozat az előbbi személyekkel kapcsolatban, amely ezt követően
országos érvényű határozattá vált. A tizenhét felvidéki képviselő ezen a napon vonult be ünnepélyesen a
képviselőházba, akik közül öt érkezett Ung megyéből, illetve Bereg és Ugocsa közigazgatásilag egyelőre
egyesített vármegyéből. Fenczik István lapszerkesztő, politikus (Munkács), Földesi Gyula
nyomdatulajdonos, lap- és könyvkiadó (Ungvár), Korláth Endre ügyvéd, főispán (Jenke – Ungvár), Ortutay
Jenő görög katolikus esperes (Beregszász) és R. Vozáry Aladár (1895-1959) lapszerkesztő (Munkács).
A felvidéki képviselők közül Jaross Andor – aki korábban a csehszlováki Egyesült Magyar Párt
országos elnöke, és a november 15-én újjáalakult Imrédy-kormányban a felvidéki ügyek tárca nélküli
minisztere tisztséget kapta –, és Fenczik István kért, és kapott szót. Fenczik nagy tetszéssel fogadott
beszédet mondott, amelyben kifejtette: „A kárpátorosz nép önrendelkezési jogáért való küzdelmét az
elszakítottság nehéz húsz évén keresztül a magyar nemzet magáévá tette… Tehát elismeri a magyar nép azt,
hogy a kárpátorosz népet teljes önrendelkezési jog illeti meg (Úgy van! Úgy van!), és ha ezzel élve e nép
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visszatér a Szent Korona országához, a Szent Korona keretén belül a legszélesebb körű önkormányzati jog
fog az ő rendelkezésére állani. (Úgy van! Úgy van!)”562
A felvidéki képviselők parlamenti bevonulásának napjától, december 5-étől már a katonai hatóságok
előzetes engedélye nélkül lehetett a visszacsatolt területekre utazni. Az intézkedés jelezte, hogy a
visszacsatolt terület új viszonyai egyre inkább megszilárdulnak, és közeledik a polgári közigazgatás
bevezetése.
A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területek országgal egyesítéséről szóló 1938:
XXXIV. t.-c. 4. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, a magyar királyi minisztérium, azaz a kormány a
9.330/1938. M. E. számú, december 22-én hatályba lépett rendeletében intézkedett „a változás alá eső
törvényhatóságok” megalakításáról, azaz közigazgatásáról. Itt, „és az országnak ezekkel a területekkel
határos részein – addig is, amíg a törvényhatósági beosztást törvény nem rendezi” – tizenhárom új
törvényhatóságot alakított meg. Közöttük kettő Kárpátalját érintette: Ung vármegyét Ungvár, valamint
Bereg és Ugocsa közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyét Beregszász székhellyel. Ennek oka, hogy a
november 2-i első bécsi döntéssel ugyanis a hajdani Ugocsa vármegyének csak alig egynegyede tért vissza
Tiszaújlak környékén, ezért ezt a részt Bereg vármegyéhez csatolták. Az új igazgatási egység Bereg és
Ugocsa „közig. egy. egyes. vm.”, azaz közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye elvezést kapta.
A rendelet első fejezeti szerint ezek a következő egységekből jöttek létre: „…9. Zemplén vármegye
területe: Zemplén vármegyének a visszacsatolt résszel kiegészített területe, kivéve Abara, Deregnyő, Hegyi,
Kisráska és Nagyráska községeket. 10. Szabolcs vármegye területe: Szabolcs és Ung közigazgatásilag
egyelőre egyesített vármegyéknek az 1923: XXXV. t.-c. 10. és 11. §-a értelmében megállapított területe,
kivéve a hivatkozott törvénycikk 10. §-ának utolsó előtti bekezdésével ideiglenesen Szabolcs vármegyéhez
csatolt Lónya, Mátyus és Tiszakerecseny, Bereg vármegyei községeket. 11. Ung vármegye területe: Ung
vármegyének visszacsatolt részéből Abara, Deregnyő, Hegyi, Kisráska és Nagyráska községek, Szabolcs
vármegye visszacsatolt területe és Bereg vármegye visszacsatolt területéből Kisdobrony és Nagydobrony
községek. 12. Bereg és Ugocsa közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék területe: Bereg és Ugocsa
vármegyének visszacsatolt területe Kisdobrony és Nagydobrony községek kivételével, továbbá Bereg és
Ugocsa vármegyéknek az 1923: XXXV. t.-c. 11. §-a értelmében Szatmár vármegyével közigazgatásilag
egyelőre egyesített része, Bereg vármegyének az 1923: XXXV. t.-c. 10. §-a utolsó előtti bekezdésében
ideiglenesen Szabolcs vármegyéhez csatolt része és Szatmár vármegyének visszacsatolt területéből
Nagypalád község. 13. (1) Szatmár vármegye területe: Szatmár vármegyének az a része, amely az 1923:
XXXV. t.-c. 11. §-a értelmében Bereg és Ugocsa vármegyékkel volt eddig közigazgatásilag egyelőre
egyesítve… Ungvár és Munkács a megyei városok közé soroztatik.”563
A rendelet II. fejezete az önkormányzati közületi szervek, így a vármegyei, illetve a városi
törvényhatósági bizottságok, valamint a törvényhatósági kisgyűlések megalakításáról, illetve kiegészítéséről
intézkedett. A rendelet külön előírta a közigazgatási bizottság, az egyéb-, valamint az albizottságok,
valamint a megyei városi és községi képviselőtestületek létrehozását. „12. §. (1) Ungvár és Munkács megyei
városok, úgyszintén a visszacsatolt felvidéki területeken fekvő községek képviselőtestülete akként alakul
meg, hogy a képviselőtestület tagjai lesznek a város, illetőleg a község volt képviselőtestületének választott
tagjai. (2) Az előbbi bekezdésben említett személyeket megyei városban a polgármester, községekben a
főszolgabíró hívja meg a képviselőtestületbe. (3) Olyan községben, ahol a képviselőtestületet a csehszlovák
kormányzat feloszlatta, a képviselőtestületet az utolsó képviselőtestület választott tagjai létszámának
megfelelő számú képviselőtestületi tag kinevezése útján kell megalakítani. A képviselőtestületi tagokat a főszolgabíró nevezi ki. A képviselő testületi tagokat elsősorban a feloszlatott képviselőtestület választott tagjai
sorából kell kinevezni, azonban a szükségnek megfelelő számban kinevezhető a községnek olyan lakosa is,
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aki nem volt a képviselőtestület tagja.” A megyei városi és községi képviselőtestületekbe, tehát többnyire a
megelőző csehszlovák korszakban választott tagok kerültek.
A rendelet III. fejezete a tisztviselői szervezet megállapításáról és a tisztviselők alkalmazásáról, a IV. az
önkormányzatok „háztartási” (költségvetési, pénzügyi) kérdéseiről intézkedett. Az V., a „Vegyes
rendelkezések” fejezet legfontosabb pontja, a 30. § kimondta: „Az országgyűlési képviselő-választójogra,
valamint a felsőházi tagok választására vonatkozó jogszabályok hatálya a visszacsatolt felvidéki területekre
egyelőre nem terjesztetik ki”.564 A rendelet a belügyminiszternek a 15. §-ban megállapított jogkörére,
valamint a 19. §. ban megállapított kinevezési jogkörére vonatkozóan a kihirdetés napján, egyéb részeiben
1938. évi december hó 22. napján lépett életbe.
Ezzel „a felszabadult magyar Felvidéken” megindult a polgári közigazgatás, hatályossá váltak a
rendeletben előírt vármegyei jogszabályok, kivéve a pénzügyi igazgatást és a társadalombiztosítással
kapcsolatos kérdéseket. Ung vármegye, valamint Bereg és Ugocsa közigazgatásilag egyelőre egyesített
vármegyék főispánjává dr. Korláth Endrét nevezték ki. Ungvár polgármestere Peltsárszky Imre, Munkács
kormánybiztosa Nemes József nyugalmazott ezredes, a város polgármester-helyettese Engelbrecht István.565
Mindkét városban, valamint Beregszászon megkezdte működését az államrendőrség helyi kapitánysága.
Ugyanezen a napon megkezdődött a tanítás a beregszászi magyar gimnáziumban.
Ugyancsak a polgári közigazgatás bevezetése napján, december 22-én Jaross Andor, a felvidéki ügyek
tárca nélküli minisztere leiratot intézett a felvidéki főispánokhoz, köztük Korláth Endréhez, Bereg és
Ugocsa k. e. e. vármegyék irányítójához. Nyomatékosan a figyelmüket a következőkre: „…úgy a
megüresedett állások, mint a hasznot hajtó engedélyek a felszabadult Felvidéken az utolsó években is
érdemeket szerzett egyéneknek adhatók, akik nemzethűségüket a legnehezebb viszonyok között
bizonyították be… hasson oda, hogy a most bevezetett magyar közigazgatás… jogos bírálatra ne adjon okot
és a kinevezett tisztviselők a legmegértőbben, a legnagyobb előzékenységgel bánjanak a felekkel,
tartózkodjanak olyan modortól és olyan magatartástól, mely azt a gyanút keltené, mintha magukat a
közönség urainak és nem szolgáinak tekintenék”.566
A felvidéki, s köztük az ungi, beregi és ugocsai területek törvénnyel való országegyesítése és
közigazgatásának rendezése után, 1938. december hó 29-én Horthy Miklós kormányzó közkegyelmet
hirdetett. Hatálya azokra a csehszlovák állampolgárokra és állampolgárságra tekintet nélkül azokra a cseh,
szlovák és ruszin nemzetiségű személyekre vonatkozott, akiket polgári vagy katonai bűntető bíróság az
amnesztia kibocsátásáig elkövetett politikai bűncselekmények, államellenes tevékenység, a Magyarország és
Csehszlovákia között fennállt feszültségek miatt az államjogi rendezés idején jogerősen elítélt, vagy eljárást
folytat ellenük.567
Az államfői közkegyelem utalt az 1938. december 23-án, Budapesten kötött magyar–cseh-szlovák
megállapodásra, amely a két államban kölcsönösen nyújtandó amnesztiáról intézkedett. A tárgyalások során
a felek külön jegyzőkönyvben megállapodtak abban: a december 23-án aláírt közkegyelmet a két állam által
1939. március 14-ig birtokba veendő új területek lakosaira is kiterjesztik, hogy az utóbbi időpontig
„elkövetett politikai bűncselekmények miatti bűnvádi eljárásoktól megkíméltessenek”. A jegyzőkönyvben
nem volt szó újabb, kölcsönös államfői közkegyelemről, hanem a két állam kormánya vállalt kötelezettséget
arra, hogy érintett személyeknek amnesztiát kér országa első számú vezetőjétől. Közben a felek
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gondoskodnak arról, hogy a szóban forgó területek lakói „a két állam közötti politikai feszültségekből eredő
vagy a két állam közötti területi kérdések rendezésével összefüggő magatartásuk miatt sem személyes
szabadságukban korlátozásoknak ne legyenek alávetve, sem pedig ellenük ily magatartás miatt, büntető
eljárás ne legyen indítható”.
Az idézett jegyzőkönyv szerint a két kormány arra is kötelezte magát, hogy „figyelemmel lesznek arra
a különleges helyzetből folyó lélektani hangulatra, amely a kölcsönösen birtokba vett területek lakósai
között mutatkozik s ezért gondoskodni fognak arról, hogy említett területeken megfelelő olyan karhatalom
álljon rendelkezésre, amely a lakosok személyi és vagyoni biztonságát a legkisebb bántódástól is feltétlenül
megvédeni képes. A karhatalmi szervek külön is utasíttatni fognak arra, hogy a lakossággal szemben
kíméletes és barátságos magatartást tanúsítsanak”.568
A kölcsönös közkegyelemnek, a két állam által 1939. március 14-ig birtokba veendő új területekre való
utalása arra vonatkozott, hogy az első bécsi döntőbírói határozat végrehajtása során a két ország véglegesen
kitűzte a Duna és az Ung folyó közötti új magyar–cseh-szlovák határt. A megállapodást a magyar–csehszlovák határmegállapító bizottság 1939. március 6-án kelt záró-jegyzőkönyvében rögzítették. Az addigi
demarkációs vonaltól eltérően húsz község Magyarországhoz, nyolc falu Szlovákiához került, de ezen kívül
kisebb községrész-átcsatolások is történtek. Zemplénből Mészpest, és az ungi Bajánháza falut az 1938.
november 2-i első bécsi döntés utáni megszervezett Ung megyéhez csatolták.
A vármegye területe az 1939. július 15-i népösszeírás és az ez évi közigazgatási átalakítás után –
Ungvár megyei várossal együtt – 692 km2, lakossága 73 980 fő (ebből Ungvár 23 785 fő). Ung vármegye
ekkor a Nagykaposi és az Ungvári járásra tagolódott, 59 kisközséggel, 68 pusztával, majorral, illetve
külterületi lakott hellyel, amelyek 13 körjegyzőséghez tartoztak. Ugyanekkor a Beregszászi, a Munkácsi, a
Tiszaújlaki és Vásárosnaményi járásra osztott Bereg és Ugocsa k. e. e. vármegyék területe 1204 km2,
lakossága 133 079 fő, akik két megyei városban – Beregszász (19 135 fő) és Munkácson (27 291 fő) –,
nyolc nagyközségben, 92 kisközségben és 261 külhelyen éltek, 25 körjegyzőséghez tartoztak.569 A kitűzött,
új magyar–cseh-szlovák határ vonalára 1939. március 14-ig kellett felzárkóznia a két ország határvédelmi
alakulatainak.
Időközben a visszacsatolt felvidéki területen a 6.900/1938. M. E. számú, december 21-én kelt
rendelettel, 1939. január elsejei hatállyal bevezették a polgári igazságszolgáltatást: Ungváron és
Beregszászon újra felállították a vármegyei királyi törvényszéket és a kir. ügyészséget, valamint a
beregszászi, a munkácsi és az ungvári kir. járásbíróságot. A pénzügyi igazgatás is kiépült, 1939. január 23án megnyílt a Magyar Nemzeti Bank ungvári és munkácsi fiókja. Közben Ungváron január elsején
megkezdte működését a Magyar kir. Külkereskedelmi Hivatal kirendeltsége, január 5-én pedig a vasúti
pályaudvaron létesített Fővámhivatal. Az akkor határállomás Feketeardón február 18-án állították fel
Fővámhivatalt. Február elsejétől a „Felszabadult Területek Posta-igazgatósága” nevű, addigi irányító
szervezettől Ung, valamint Bereg és Ugocsa vármegyék postaügyei a Magyar Posta Kassán működő
igazgatósághoz kerültek.
A visszatért területeknek az országba illesztését volt hivatott elősegíteni a magyar kormányzat
különböző szintű vezetőinek a helyszínen tett látogatásai. Például január 22-én kereste fel Beregszászt,
Munkácsot és Ungvárt Imrédy Béla miniszterelnök, Kunder Antal (1900-1968) kereskedelem-, közlekedésés iparügyi miniszter, valamint Pataky Tibor, a Miniszterelnökség államtitkára társaságában. Később,
március 25-én Teleki Pál miniszterelnök és Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter látogatott Bereg és
Ugocsa k. e. e. vármegyébe, ugyancsak Pataky Tibor államtitkár kíséretében. „A miniszterelnök urak
meglátogatva Munkács és Beregszász város közintézményeit, megszemlélve a csehek által okozott károkat,
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különösen Beregszász városban, az akkor még teljesen kiürített közkórházat”.570 A bécsi a döntőbírói
határozat már említett 3. pontjának – „A csehszlovák kormány gondoskodni fog arról, hogy az átengedendő
területek a kiürítéskor rendes állapotukban meghagyassanak” – az előírása ellenére a cseh hatóságok
Beregszászon is elszállították, illetve tönkretették a beregszászi kórház felszerelését. Hasonlóan jártak el
számos Magyarországhoz került közintézmény berendezésével.
A magyar hatóságok intézkedéseket hoztak a csehszlovák uralom idején felszámolt, eltüntetett, a
magyar nemzeti múltra emlékeztető jelképek, feliratok visszaállítására. Ezek sorába tartoztak a települések
utcáinak elnevezései is. Munkácson például 1939. január 15-én rendelték el a hatóságok az „idegen neveket
viselő” utcák nevének a megváltoztatását, illetve a régi nevek újbóli használatát.
Három hónappal Kárpátalja, déli tiszaháti magyarlakta sávja 1938. november 2-i visszacsatolása után
Keresztes-Fischer belügyminiszter 1939. január 28-án kelt 99.900/1939/VII-a. számú rendeletével utasította
a visszacsatolt vármegyei és városi törvényhatóságok főispánjait, hogy készítsék el a területükön az 1938.
október 1-i állapotnak megfelelően az összes társadalmi egyesület, szervezet és politikai párt kimutatását,
„lehetőleg megemlítve tagjainak számát és készpénz, ingó és ingatlan vagyonát”.571 A listára nem akadtunk,
de annyit tudunk, hogy a tiszaháti magyarlakta sávon a magyar hatóságok továbbra is engedélyezték két
párt, Bródy András Autonóm Földműves Szövetségének és Fenczik István Orosz Nemzeti-Autonóm
Pártjának a tevékenységét. A magyar egyesületek továbbra is működhettek, azonban a különféle kárpátaljai
cseh szerveződéseket – elsősorban a „Sokol” /’Szokol’, Sólyom/ cseh testedző egyesületeket, amelyek
különféle létesítményeket, sport-telepeket, klub-ingatlanok stb. tartottak fenn – betiltották, illetve
vagyonukat lefoglalták.
A magyar kormányzat a közeledő mezőgazdasági idényre való tekintettel, a visszacsatolt felvidéki
területeken különösen fontos rendelkezést tett közzé. Az 1938. novemberi 2-i bécsi döntés után nemcsak a
volt szlovákiai (Csallóköz, Mátyusföld, Garam-mente, Bodrogköz stb.), hanem a dél-kárpátaljai / tiszaháti
magyarlakta területekről is eltávozott a cseh kolonista birtokosok döntő része. Hátrahagyott földjeik, házaik,
mezőgazdasági célokat szolgáló épületeik gazdátlanul maradtak. 1939. február 12-én lépett hatályba „A
Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeken gondozás nélkül maradt birtokok ideiglenes
hasznosításáról” szóló 1.730/1939. M. E. számú rendelet572, amely kimondta: „…az állami főhatalom
változásával kapcsolatos események következtében gondozás nélkül maradt mező- és erdőgazdasági
birtokokat gondnoki kezelésbe kell venni”. Erről az ingatlan fekvése szerint illetékes törvényhatóság
közigazgatási bizottságának gazdasági albizottsága határoz a magyar kir. gazdasági felügyelő javaslata
alapján. A birtok kezelésére „megfelelő gazdasági és jogi szakismeretekkel bíró és megbízható” gondnokot
rendelnek ki.
A később, 1939. március 4-én kelt, 2550/1939. M. E. számú kormányrendeletet „a Magyar Szent
Koronához visszacsatolt felvidéki területeken végrehajtott csehszlovák földbirtok-rendezéssel kapcsolatos
kérdések szabályozása tárgyában” intézkedett.573 Az 1919. április 16-án kelt 215. számú törvény alapján
végrehajtott ingatlanszerzések felülvizsgálatát, illetve a „szükséghez képest” a hatálytalanításukat írta elő
avégből, hogy „a földbirtok-politikai jogszabályok végrehajtása során az őslakosságot ért egyenlőtlenségek
és méltánytalanságok kiegyenlíttessenek”. Ezzel kapcsolatban a következő alapelveket határozták meg:
„Lehetőleg mellőzni kell a szerzés hatálytalanítását, ha a szerző 1./ község, egyház, közbirtokosság vagy
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volt úrbéri közösség; 2./ olyan szövetkezet, amelynek tagjai a visszacsatolt területen állandó lakóhellyel bíró
személyek és a földet maguk művelik; 3./ szakoktatási intézmény, amelynek fenntartása a földmívelésügyi
miniszter megállapítása szerint szükséges”. A hatálytalanított tulajdonú ingatlanok a magyar államra
szálltak, a korábban kötött haszonbérleti szerződéseket a gazdasági év végéig szűntethették meg.
A 2550/1939. M. E. számú rendelet az idézett csehszlovák földtörvény által lefoglalt, de földbirtokpolitikai célokra még fel nem használt ingatlanokról is intézkedett. Ezeket telekkönyvi bejegyzés nélkül
elidegenítési tilalom terhelte, amelyet a földmívelésügyi miniszter egészen vagy részben feloldhatott, és ez
által a régi tulajdonos javára mentesített. A jogszabály végül előírta, hogy a rendelet végrehajtásra
kormánybiztost neveznek ki.
Már említettük, az 1938. november 2-i bécsi döntőbírósági határozat 4. pontja előírta, hogy a
Magyarországhoz visszacsatolt terület átadásából következően, az érintett lakosság állampolgárságának
kérdését magyar–cseh-szlovák bizottságnak kell rendeznie. Az ezzel kapcsolatos egyezményt 1939. február
18-án írták alá, amely március 1-jén lépett hatályba. Így már nem volt akadálya annak, hogy a szerződés 1
§-a értelmében, a magyar állampolgárokká vált személyek részére – kérelmükre – kiadják az
állampolgárságot igazoló bizonyítványt. A Belügyminisztérium március 7-én, a 254.500/1939. II. a. számú
belső körrendeletében részletesen szabályozta az okmány megszerzésének módját. Utasítását az érintett
vármegyék alispánjainak, illetve a városok polgármestereinek „Valamennyi felvidéki törvényhatóság első
tisztviselőjének” címmel küldte meg. A magyar–cseh-szlovák egyezmény 1. §-a értelmében a visszacsatolt
felvidéki terület lakosai – a trianoni szerződés alapján megszerzett csehszlovák állampolgárság egyidejű
elvesztése mellett –, 1938. november 2-án kezdődő jogi hatállyal, hatósági intézkedés nélkül szerezhették
vissza magyar állampolgárságukat, ha az előbbi cikkelyben felsorolt előírásoknak megfeleltek. A
körrendelet külön szabályozta a kivételes esetekkel kapcsolatos eljárást.574
Az első bécsi döntéssel kijelölt kárpátaljai határt – melyet demarkációs vonalnak is neveztek – mind a
magyar, mind a cseh-szlovák, mind a kárpátukrán fél ideiglenesnek tekintette. Az itt állomásozó csehszlovák katonaság határsértései, lövöldözései már 1938. novemberétől rendszeressé váltak, az orvtámadások
helyszínei ebben az időben például az ungvári Szőlőhegy, Szernye község voltak.575 Az utóbbi település
északi kijáratánál november 25-én a magyar határőrség őrségváltásakor a cseh katonák egyike a túloldalról a
magyar őrségre egy lövést adott le. A lövés az őrség közelében tartózkodó Orbán Amália 12 éves szernyei
kislányt találta el, aki a helyszínen meghalt.576
A legsúlyosabb határincidens – pontosabban fogalmazva orvtámadás – Munkács városa ellen 1939.
január 6-án hajnalban történt, amikor Oroszvég település felől a cseh csapatok páncélkocsikkal és ágyúkkal
megtámadták a várost. Ennek oka: „A bécsi döntés csak részleges igazságot tett jóvá, mert a város környéke,
hegyvidéke, a Munkáccsal összeépített Őrhegyalja továbbra is a csehek és az ukránok kezén maradt.
Munkács így nemcsak stratégiailag, de gazdaságilag is a legképtelenebb helyzetbe került”.577 Ráadásul az új
határt úgy vonták meg, hogy a város temetője cseh-szlovák területen maradt, emiatt feszültségek
keletkeztek. A cseh fél ugyanis nem járult hozzá a sírkert használatához. Az orvtámadás során számos
épület súlyosan megrongálódott, köztük a Városi Színház, a Csillag-szálló, a Scala-mozi és több magánház,

576

577

574

MOL. K 762–j/dosszié, 2-6. p. (Mikó-iratok, 1. csomó.)

575

MOL. K 28., 59. tét., II. rész, 1938–P–17 704. szám; 59. tét. 1939–L–15 883 szám, 1-2. p.

MOL. K 28., 59. tét., 1938–P–17 704. sz.
Fedeles J., 1939: 388. p.

150

de az ágyúlövések emberéletet szerencsére nem követeltek.578 A lerohanás napján, január 6-án délután 17
órakor a városból távozó cseh-szlovák parlamenterek a harctevékenység beszüntetését ígérték, a cseh
tüzérség fél óra múlva két gránátot lőtt a római katolikus templom mögötti területre.579
A január 6-ai cseh fegyveres agresszió, az ún. „vízkereszti csata” visszaverése nyolc halálos áldozatot
követelt, köztük hősiesen küzdő rongyos gárdisták is elestek.580 Az áldozatok többségétől január 8-án vettek
végső búcsút Munkácson, a magyar kormány nevében a gyászszertartáson Jaross Andor (1896-1946) tárca
nélküli felvidéki miniszter vett részt. Az egyik hősi halott, Koncz József főhadnagy kecskeméti temetésén
Kozma Miklós mondta a búcsúbeszédet.581 A munkácsi orvtámadás sérültjeit Horthy Miklós kormányzó is
meglátogatta a városi kórházban. Az orvtámadás körülményeit 1939. január 13-án magyar, illetve csehszlovák katonai bizottság vizsgálta ki Andorka Rudolf, illetve Jan Herman ezredesek vezetésével, és a
tényeket 17 oldalas jegyzőkönyvben rögzítették.582 „Amikor a munkácsi városházán tárgyaltak a cseh
parlamenter tisztek, a cseh tüzérség újra elkezdte a város bombázását. A város képviselője, Vozáry Aladár
megkérdezte tőlük, mit szólnak a lövöldözéshez, mire zavart dadogás volt a válasz. Az illető cseh vezérkari
tiszt kijelentette, hogy ez előtte is érthetetlen. De nem áll módjában megszüntetni a tüzelést.”583 A város
egész lakossága január 15-én, nagygyűlésen tiltakozott az erőszak ellen, és táviratban kérte a magyar
kormányt, hogy „teljes elégtételt és kártérítést követeljen nemzetközileg is”.584
A január 6-i munkácsi cseh orvtámadás után a magyar kormányzat megerősítette a határt.
Nyíregyházáról Munkácsra helyezték az 1. lovasdandár-parancsnokságot és a seregtest néhány alakulatát
Béldy Alajos (1889-1946) vezérkari ezredes, parancsnokkal az élen. Ungvárra vezényelték Budapestről az
1. gépkocsizó dandár-parancsnokságot és ugyancsak a seregtest néhány alakulatát, köztük a két
legjelentősebbet, az 5. és a 6. gépkocsizó lövészzászlóaljat. S Ung vármegye székhelyén megkezdték a 24.
gyalogdandár felállítását. Beregszász városa, pedig a Loósy Alajos őrnagy vezénylete alatt álló 24.
határvadász zászlóalj új helyőrsége lett.585 Ez utóbbi kötelékébe szervezetszerűen tartozott egy üteg – négy
darab 7,5 cm-es hegyiágyú –, és egy kerékpáros század. (1931. október 1. és 1938. szeptember 30. között
határőrség védte hazánk határait, 1938. október 1-jétől a honvédség hadrendjébe tagolva, határvadász
alakulatok vették át az előbbi feladatot.)
A munkácsi orvtámadás után a magyar–cseh-szlovák határ kárpátaljai szakasza mentén 1939. januárfebruárban mind gyakoribbá váltak a cseh-szlovák fél határsértései, provokációi, amikor nemcsak a magyar
határvadász egységekre, hanem a magyar falvakra is puska-, géppuska- és golyószórótüzet, gránátokat,
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foszforos lövedékeket zúdítottak a túloldalról.
Már a Munkács ellen elkövetett agresszió másnapján, 1939. január 7-én este 21 órától a cseh-szlovák
oldalon fekvő Unghosszúmező helységből több mint két órán keresztül fegyvertüzet zúdítottak a háromtagú
magyar járőrre, majd Nagygejőc községre és temetőjére. Amikor a demarkációs vonalat átlépve a
szakasznyi ellenséges erő az utóbbit elfoglalta, a magyar határvadászok támadásba mentek át és a cseheket
visszaszorították. Éjfél után közvetlenül – már 8-án – ismét tüzeltek a csehek, majd 50-60 katonájuk újra
átnyomult a demarkációs vonalon, megtámadta a magyar határvadász-őrsöt és a falut. Az agressziót a
magyar alakulat az időközben megérkezett erősítéssel együtt visszaverte. Reggel 6 órakor a csehek a
Szlatina-patak és a temető magasságából ismét tüzet nyitottak a falura és a magyar határvadászokra,
amellyel elkövették a harmadik határsértést. Délelőtt 10 órakor lett tűzszünet. Az incidens következtében
Nagygejőc faluban egy ház leégett a cseh katonaság által kilőtt foszforos lövedéktől. Magyar részről
sebesülés nem történt.587 Az esetről a honvédelmi miniszter térkép-vázlatos jelentést küldött a
miniszterelnöknek.588
Három nap múlva, 1939. január 10-én este, szintén 21 óra körül a cseh katonaság puska- és aknatűz
alatt tartotta Barkaszó környékét, amelyet csak a magyar összekötő tiszt felszólítására szüntettek be. Szintén
ebben az időpontban, 20. és 22. óra között az Ungdaróc községnél állomásozó magyar határvadász-őrs
vívott tűzharcot a vele szemben álló, támadást kezdeményező ellenséges erőkkel – jelentette másnap Werth
Henrik gyalogsági tábornok, a magyar honvéd vezérkar főnöke a miniszterelnöknek.589 Ugyanebben az
időben Gerény, Börvinges, Hegyfarok (helyesen: Hegyfark) községekből „több géppuska tüzelt magyar
területre… A magyar őrségek, miután az 1939. január 9-i Nagygejőcz-i (magyar–cseh-szlovák) írásbeli
megegyezés szerint minden incidens elkerülésére a legszigorúbb rendelkezéseket kapták, nem válaszoltak
erre a heves tűzre”.590 Az előbbi tűzcsapás után Baranya község közeléből „a csehek világító töltényt lőttek
Baranya felé és a megvilágítás alatt igen erős géppuska és golyószóró tüzet zúdítottak a magyar határőrségre
és a falura. Eközben körülbelül negyven kézgránátot dobtak és több foszforos töltényt lőttek… A csehek
ellőtték a magas feszültségű vezetéket és több ház tetejét megrongálták Baranya községben”. Az összetűzés
során az ellenségtől átdobott egyik gránáttól két magyar rendőr súlyosan megsérült.591 Február 24-én
Alsóremeténél történt határsértés, a magyar járőrre cseh–szlovák oldalról tíz-tíz lövést adtak le.592
Az új miniszterelnök, az 1939. február 16-án kinevezett Teleki Pál már hivatala első napjaiban jól tudta:
Adolf Hitler hamarosan felrúgja a müncheni egyezményt, és felszámolja Csehszlovákiát. Az események
ekkor felgyorsultak, mert Németország szabad kezet adott Magyarországnak az ún. „kárpátorosz” kérdés
megoldásában. Március 10-én, a minisztertanács ülése határozatot hozott arról, hogy a német hadsereg
Csehszlovákiába történő bevonulása, illetve Szlovákia függetlenségének kikiáltása esetén a magyar
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honvédség visszaveszi Kárpátalját akkor is, ha ehhez a németek nem járulnak hozzá.593 Hitler kancellár és
vezér két nap múlva, március 12-én a berlini magyar követ útján értesítette a magyar kormányt, hogy CsehSzlovákia a szétesés küszöbén áll: a Német Birodalom elismeri majd Szlovákia függetlenségét, de a
Volosin-kormánnyal kapcsolatban ezt 24 óráig nem teszi, eközben Magyarország megoldhatja a rutén
kérdést. A következő nap a Teleki-kormány ultimátumot intézett a prágai és a huszti kormányhoz, amelyben
a rend helyreállítására, valamint a fölösleges vérontás elkerülésére hivatkozva megadásra szólította fel
Kárpáti Ukrajnát.
Ezt követően március 15-én, a kárpátukrán állam területén zajlottak a végkifejlet eseményei – szojm
első és utolsó ülése, Volosin Ágoston menekülése Romániába, a Szics-gárda Huszt környéki ellenállása stb.
–, amelyről a Карпатська Україна / Kárpáti Ukrajna cseh-szlovák autonóm országrész történetét ismertető,
7. fejezet végén már szóltunk.

9. Kárpátalja visszavétele
1939. március 15-18., március 23. – április 4.
Kárpátalja visszavételének első napja, 1939. március 15-e hadi eseményeit már részletesen ismertettük.
Ezért csak arra emlékeztetünk, hogy ezen a napon este 20 órára a magyar honvédség elérte az Ókemence–
Szolyva–Cserhalom(Beregdubróka)–Veréce települések vonalát, amellyel több mint száz települést –
közöttük a legjelentősebbek: Beregszentmiklós, Szolyva, Nagyszőllős, Királyháza – szabadítottak fel a két
évtizedig tartó idegen uralom alól.
Kárpátalja visszavételének első napján, 1939. március 15-én Sztojka Sándor munkácsi görög katolikus
püspök a Magyar Rádióban ruszin és magyar nyelven szózatot intézett a ruszin néphez, amelyet a késő esti
órákban a Magyar Távirati Iroda is közölt. A főpásztor többek között a következőket mondotta: „Kedves
ruszin testvéreim! ...azt üzenem nektek, napnál is világosabb, hogy a ruszin nép helye csak abban a
Magyarországban lehet, ahol ezer évig élt jó- és balsorsban a testvér magyar néppel. Hogy a
Magyarországtól való elválás katasztrofálissá vált ránk, azt kétségtelenül igazolja a mi népünk mostani,
valósággal tragikus helyzete... Kérlek benneteket főpásztori szívem egész melegével, éspedig a fő
tisztelendő papságot, a mélyen tisztelt tanítóságot, az egész intelligenciát [értelmiséget] és főleg titeket,
kedves jó testvérek, drága népünk fiait és leányait és kedves gyermekeiteket, fogadjátok bizalommal és
szeretettel a bevonuló honvédséget. Az öröm jeléül harangozzatok az összes harangokkal és adjatok hálát a
jó Istennek, hogy Szent István koronája alatt olyan országnak leszünk ismét a magyarokkal egyenrangú
polgárai, ahol egyházunk, hitünk, szeretett népünk nyelve, szokásai és a legszebb jövő mindannyiunk
részére Isten segítségével biztosítva lesznek. / Kedveseim, maradjatok mindannyian a helyeteken és
tartsatok rendet, mert minden tisztességes ruszin testvérük részére biztosítva lesz eddigi foglalkozási helye,
a munkalehetőség és a mindennapi embert megillető megélhetés”.594
A március 16-án reggel 8 órakor keltezett honvéd vezérkari helyzetközlés szerint vitéz Vásárhelyi
ezredes csoportjának még egy teljes nap sem kellett ahhoz március 15-én, hogy elfoglalja az Ungvár
környéki falvakat, majd Nevicke felé törjön előre. Munkácsról a Béldy ezredes vezette lovasdandár nyomult
előre a Latorca völgyében, s egyik gyorsan mozgó csapatteste, a 12. kerékpáros zászlóalj még 15-én este,
sűrű hóesésben bevonult Szolyva községbe. A beregszászi csoport Loósy Alajos alezredes vezetésével az
első nap elérte Nagyszőllős keleti vonalát, és megkezdte a felderítést Királyháza irányába. „Az ellenség csak
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kisebb helyi ellenállásokat fejtett ki. Nagyobb ellenállás Nagy-Szőllős környékén volt”.595 Itt Tiszaújhely–
Fancsika–Szőlősvégardó, illetve Csepe–Feketeardó–Tiszaszászfalu térségében csehszlovák harckocsik
támadásait is vissza kellett vernie a magyar honvédeknek. A 24. határvadász zászlóalj – mely 80
százalékban kettő, illetve hathetes újoncokból állt, s harci kiképzésük még nem fejeződött be! –, időnként
élénk tűzharcban, tíz és félóráig tartó, negyven km-es menet után délután fél 3 órakor érte el Nagyszőlőst, és
„azt a magyar lakosság örömujjongása közepette elfoglalta”.596 A zászlóalj az első bécsi döntés határának 66
kilométeres szakaszán – Beregújfalu községtől Szőlősgyula faluig – tört előre, s első napi, március 15-i
vesztesége húsz halott és huszonegy sebesült volt. A hajdani Ugocsa megye székhelye, Nagyszőllős
felszabadításáról Loósy Alajos, a határvadász alakulat parancsnoka számolt be részletesen.597
A március 15-i Ungvár környéki események: Nevicke várába egy kétszáz fős cseh alakulat fészkelte be
magát, amelyet kemény tűzharc után kivertek a magyar csapatok. Tovább északra, Ókemence falunál ismét
erős cseh katonai ellenállást kellett a honvédeknek leküzdeniük. Kárpátalja visszavételének második napján
– március 16-án – Ókemence és Perecseny között az erősítésként megérkezett 13. kerékpáros zászlóalj és a
101. honvéd páncélvonat segítségével sikerült megfutamítani a cseh katonaságot, és az Ung völgyében
megkezdődött az ellenség üldözése észak felé.598
A kárpátukrán „ideiglenes főváros”, Huszt előtt – Veresmart és Rakasz községek között – mintegy tíz
km-re fejtette ki legnagyobb, egyben utolsó ellenállását a Szics-gárda a magyar honvédség ellen.
Parancsnoksága közel ezerhatszáz gárdistát vezényelt a helyszínre, miután március 16-án nyilatkozatban
ítélte el Volosin Ágoston államfőt, mert „elárulta” Nagy-Ukrajnát, és bejelentette a védelem
megszervezését.
A magyar alakulatok először a Rakasz község előtti magaslaton foglaltak el védőállásokat, de a 24.
határvadász zászlóalj hamarosan megfutamította az ellenséges Szics-gárdista egységet. A menekülőket a
zászlóalj kerékpáros százada vette üldözőbe, és gyors lerohanással megakadályozta, hogy a Huszttól
nyugatra álló hegyormon megvessék a lábukat. Kézigránátokkal indítottak ellenük támadást. „Pillanatok
alatt be is törtek az ellenség állásába, ahonnan a Szics-gárdisták rendetlenül menekültek. Itt főként Volosin
lelkiismeretlen ukránjai által elbolondított ungvári (ruszin) tanítóképzősök harcoltak és közülük igen sokan
maradtak a csatatéren”.599 A cseh katonaság, illetve a gárda, Huszt nyugati szélén vívta sikertelen
utóvédharcát. Az idevezényelt Szics-gárdisták közül hatszáz-hétszázan Romániába menekültek, mert a
vezérkar dezertált és magára hagyta a gárdát. Máramarosszigeten a román katonaság letartóztatta őket, majd
visszaadta a magyar hatóságoknak.600 A harcok után több mint ötszáz Szics-gárdista Szlovákián át
Ausztriába, illetve Németországba menekült.601
A három napig tartó kisebb-nagyobb fegyveres összetűzések áldozatainak számáról ellentmondóak az
adatok. Az ukrán nacionalista történészek szerint a Huszt alatti harcokban több száz Szics-gárdista esett el.
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A csata után tetemüket, a Huszt közelében lévő Vörös-mezőn (’Красне поле’, Kraszne pole), közös sírban
hantolták el. Más adatok szerint a Huszt környéki harcokban mintegy huszonöt szeminarista (görög
katolikus papnövendék) halt meg, ezt követően kegyetlen kínzások után hat Szics-gárdistát kivégeztek.
Mikola Veges, meg nem nevezett szemtanúkra hivatkozva közölte, hogy a Toronyai-hágónál 3 421 Szicsgárdistát öltek meg, a kortárs kutatók három- és ötezer fő közöttire becsülik azoknak a számát, akik Kárpáti
Ukrajnáért vesztették életüket602 a cseh és a magyar csapatok elleni harcokban. Egy ukrán történeti
összegzés meg nem jelölt magyar forrásokra hivatkozva úgy tudja, hogy a Szics-gárda és a cseh csapatok
tagjai közül Huszt környéki harcokban 230-an haltak meg, sokan megsebesültek, 450-en fogságba estek.
Aknaszlatina körzetében a visszavonuló, Koszak-féle szics-alakulat maradékát a magyar katonaság
megsemmisítette. A Vörös-mezői harcok kapcsán tizenhárom elesett huszti gimnazista, valamint
szeminarista nevét sorolták fel.603 A szerző véleménye szerint, a valós adatok megállapítására további alapos
kutatásokra van szükség.
Az ukrán nacionalisták a mítoszteremtés jegyében a „Vörös-mező” helynév jelentését úgy értelmezik,
hogy a magyar honvédekkel vívott összecsapásban az elesett Szics-gárdisták kiömlő vérétől eredt, Vörösmező. A valóság: régi dűlőnév, amely az ott előforduló vöröses talaj nyomán keletkezett. Először 1990.
március 16-án emlékeztek meg nyilvánosan a Vörös-mezőn (akkor 51 éve történt) történt eseményekre a
РУХ (’RUH’, az Ukrán Népi Mozgalom közismert rövidítése) szervezésében. Görög katolikus papok és
pravoszláv pópák tartottak emlékező gyászmisét, fakeresztet állítottak, amelyet felszenteltek.604 A Szicsgárda rehabilitálása az egyik legfontosabb célja az „Ukrajna Emlékkönyve” újabb kötetének.605
A honvédek harci szellemét jelentősen növelte, hogy a várost övező magaslatokon folyó harcok idején
Huszt főterén váratlanul megjelent vitéz Szombathelyi Ferenc (1887-1946) tábornok, a kassai VIII. hadtest
parancsnoka, és átvette az irányítást. Eközben a Munkácsról indult csapatok már az első nap visszavették
Szolyvát, a második napon, március 16-án a Kárpátok gerincén elérték az ezeréves lengyel–magyar határ
vonalát.606 A magyar csapatok a Tisza völgyében is folytatták előrenyomulásukat, és késő este bevonultak
Técsőre. Az egész napos harcban a zászlóalj semmilyen veszteséget nem szenvedett, miközben az
ellenségnek legalább kétszáz halottja volt.
Másnap, március 17-én délelőtt 10 óra után a kerékpáros honvédek elérték Aknaszlatinát, majd
Nagybocskón áthaladva, 14 órakor bevonultak Terebesfejérpatakra. Itt a zászlóalj nagyobb része vasúton, a
többi gépkocsikon északra, a Tisza, majd a Fekete-Tisza völgyében Rahó, Tiszaborkút, Kőrösmező és a
lengyel határ felé nyomult előre. Az alakulat 16,30 órakor érkezett meg Kőrösmezőre, ahol „a lakosság a
vasútállomásra tódult és kitörő lelkesedéssel fogadta a kerékpáros zászlóaljat. Üdvözlő beszédek hangzottak
el, majd elénekelték a Himnuszt.”607 A zászlóalj egy része ezután továbbhaladt, és 17-én 17,50 órakor a
Tatár-hágó birtokbavételével, a Kárpátok gerincén elérte az ezeréves magyar határt. A kerékpáros honvédek
teljesítménye hatalmas volt: Vásárosnaményból indultak március 15-én 10 órakor, és a 270 km-es nehéz utat
esőben, hóviharban, sok helyen harcolva, 55 óra alatt, vérveszteség nélkül tették meg.
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A szintén március 17-i, de már a délután 17 órai vezérkari főnöki helyzetközlés szerint újabb
seregtestek – a 7., a 9., a 11. dandár –, valamint a 1. és a 2. lovasdandár kiegészítő szállítmányai felvonultak
Kárpátaljára, és seregvonataik be-, illetve kirakás alatt álltak. A hadtest közvetlen alakulatai ekkor vasúti
szállítás közben voltak. Az előző napon déli órákban, az Ung völgyében, az Ungvárról már harmadik napja
előretörő magyar csapatok támadása, Mércse község magasságában erősebb ellenállásra talált.608 A csehek
kétségbeesett gyalogsági és tüzérségi támadása következtében a magyar előretörés rövid időre elakadt.
Délután a honvédek harcát tüzérségi ütegek és repülőgépek bombatámadásai támogatták Nagyberezna,
Kisberezna és Ugar települések körletében. Ez pánikot okozott az ellenség körében, így azt gyorsan
szétszórta a kerékpáros zászlóalj átkaroló hadművelete. A csehek ellenállása mindenütt megtört, Révhely
18, Uzsok község 22 órakor, az utóbbi településtől mintegy 3-4 km-re húzódó hágó jóval éjfél előtt került
újra magyar kézre. Ezzel a magyar csapatok március 17-én, a támadás harmadik napjának utolsó órájában
birtokba vették Kárpátalja területét, és a Kárpátok gerincén mindenütt elérték az ezeréves határt.609
A Honvédvezérkar helyzetközlése szerint, a március 13-án megkezdődött összetűzések áldozataival
együtt, 17-éig a veszteség: „magyar részről 37 halott, 131 sebesült, a csehek részéről 150-200 halott, 200300 hadifogoly… Nagyobb Szics erők Ilosva, Bilke, Dolha területére szorultak be, tehát a környékbeli
hegyekből rajtaütések várhatók. Ezek megtisztítása most van folyamatban. A Munkács-i kórház eü.
(egészségügyi) felszerelése a Beregvár-i kastélyban feltaláltatott, melyet a honvédség használatba vett”.610 A
Kárpátalját elfoglaló magyar csapatok jelentős részét újoncok alkották, akiknek március 15-én lett volna a
katonai esküjük. A be sem fejeződött kiképzésük ellenére, bátorságukkal sok hőstettet hajtottak végre.611
A március 18-i, reggel 8 órai helyzetközlésében Werth Henrik gyalogsági tábornok, Vezérkarfőnök
arról értesítette Teleki Pál miniszterelnököt: Kárpátalja egész területét már a magyar csapatok birtokolják,
miután „Az Ungvár-i csoportból a 13. kp. zlj. az ellenséges ellenállást Kisbereznánál megtörve III. 17-én 22
h-kor Uzsoknál elérte a lengyel határt”.612 Az újabban lehetővé vált levéltári kutatások alapján módosítani
kell Kárpátalja magyar birtokbavételének eddig ismert időpontját, mert a katonai akció nem négy, hanem
csak három napig, március 15. és 17. között tartott. Az imént ismertetett korabeli vezérkari helyzetközlés
szerint az Uzsoki-hágó visszavételével Kárpátalja már március 17-én, közvetlenül éjfél előtt a magyar
honvédség ellenőrzése alá került. Ezt az időpontot rögzítette Nyáry Iván ezredes beszámolója is öt
esztendővel később az események után.613 Feltehető, hogy a téves négynapos időpont azért került a
köztudatba, mert március 14-én Ungvár, Munkács és Beregszász, illetve Tiszaújlak biztosítására a magyar
honvédség elfoglalta a két város fölötti magaslatokat, illetve Nagyszőllős előtt a vasútvonal egy szakaszát. E
a lépések azonban csak megelőző intézkedéseknek tekinthetők.
A mindössze három napig tartott hadművelettel az 1939. februári – a már ismertetett – népszámlálás
szerint, 11 094 km2 terület egyesült újra Magyarországgal, 552 124 lakossal. Közülük ukrán 413 481 (75,9
%), zsidó 65 828 (12,1 %), magyar 25 894 (4,8 %), cseh és szlovák 17 495 (3,2 %), román 13 268 (2,4 %),
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német 8 715 (l,6 %). A visszacsatolás négy hajdani vármegyét érintett. Közülük teljessé vált Bereg,
nagyobb részében újra hazánkhoz került Ung és Ugocsa, továbbá Máramaros, Tiszától északra fekvő
területe. Máramaros eddig, a teljes egészében elszakított vármegyék sorába tartozott. A visszacsatolt részen
390 település feküdt, melyből mindössze háromnak – Huszt, Nagyszőlős, Kőrösmező – volt 10 ezer léleknél
több lakosa (17 833, 11 054, illetve 10 614 fő).615
Az előző napon este Budapestről indult Turán-különvonattal, Horthy Miklós kormányzó március 18-án
felkereste Kárpátalját, hogy megszemlélje a hadműveletekben részt vett csapatokat. Csapon keresztül
érkezett Munkácsra, itt többek között felkereste a katonai kórházat, ahol a harcok sebesültjeit ápolták. Innen
Beregszászra, Nagyszöllősre, majd Husztra utazott. A „felszabadult területen” ezen a napon, március 18-án
déli 12 órától bevezették a katonai közigazgatást, amely három és fél hónapig tartott. Másnap, „Kárpátalja
ruszin népéhez!” címmel magyar és rutén nyelven kétnyelvű kiáltványt tettek közzé a magyar katonai és
polgári hatóságok, amelyben a rendre, a nyugalomra és munkára szólították fel a lakosságot.
Kárpátalja egészének visszavételét örömmel vette tudomásul a Trianonban megcsonkított
Magyarország lakosságának döntő többsége. A magyar rádió és a lapok közlik, hogy az éppen a fővárosban
gyűlésező katolikus püspöki kar rendeletére országszerte félórás harangzúgás köszöntötte ruszin testvéreink
visszatérését.616 Sztojka Sándor munkácsi püspök ünnepi pásztorlevelet adott ki, amelyben felszabadítóként
üdvözölte a bevonuló magyar honvédséget, de egyúttal a következőkre is felhívta a figyelmet: „Nem üres
kézzel tértünk vissza új honunk keblére mi magunk sem... hatalmas tölgyeseinket és fenyveseinket hoztuk
magunkkal, folyóink még sebesebben folynak majd a magyar síkságra... Feltárjuk új hazánk előtt
sóbányáink méhét.” Nemcsak a főpásztor, hanem a görög katolikus papság túlnyomó része is boldogan
fogadta a bevonuló magyar honvédséget. Közülük jó néhányan korábban tevékenyen részt vettek a Volosinrendszer elleni küzdelemben, több helyen a híveikkel együtt segítették, elbújtatták a magyar
szabadcsapatosokat.617
Werth Henrik, a Honvédvezérkar főnöke március 20-án kiadott kora esti, 18 órai helyzetközlésében már
arról számolt be, hogy a hadműveleti területre vezényelt magyar seregtestek ezen a napon befejezték
kárpátaljai felvonulásukat. „A megszállt ruszin terület megtisztítása tervszerűen folyik… A mai nap
folyamán még egyes helyeken mutatkoztak szics tagok, akik a lakosok között igyekeztek pánikot kelteni,
fegyveresen azonban már nem léptek fel… Úgy csapataink, mint a lakosság hangulata változatlanul
lelkes.”618 Másnap, március 21-én a magyar hatóságok felszólítást intéztek a Szics-gárdistákhoz: ha április
10-ig önként jelentkeznek, és beszolgáltatják fegyvereiket, akkor nem kell felelniük a magyar állam ellen
elkövetett tetteikért, és folytathatják polgári életüket.
Az erőteljes magyar katonai felvonulás már a következő napok harci eseményeit vetítette előre. A
mozgósított ún. gyorshadtest, illetve a pécsi hadtestet a Tisza völgyéből Szlovákia keleti határához
csoportosították át, hogy elfoglalja az Ung völgyétől nyugatra fekvő területet a Zellő–Cirókafalu–Takcsány–
Remetevasgyár–Szobránc–Sárosremete községek vonaláig. Ezt a sávot az 1938. szeptember 29-i müncheni
egyezmény után, a Szlovákiának megadott autonómia alkalmával csatolták az új államhoz. A támadáshoz
három magyar seregtest gyülekezett: északon Kisberezna, illetve Nagyberezna körzetében a 9. önálló
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dandár, középen Ungvárnál a 2. gépkocsizó dandár, délen Nagykapos környékén a 2. lovasdandár, harci
állományuk összesen kb. 20-25 ezer katona volt. A Nagybereznától északra, az Uzsoki-hágóig vezető igen
fontos vasútvonalat napokon át a 104. számú páncélvonat egyedül védelmezte.619
A magyar–szlovák határ nyugat felé való helyezésére elsősorban azért volt szükség, mert itt egy
országhatárnak teljesen alkalmatlan tartományi mezsgye zárta le az újra magyar kézbe került kárpátaljai
területet. Ennek már említett fő oka, hogy a ruténok és a szlovákok számos követelése ellenére, a prágai
kormány két évtizedig nem volt hajlandó véglegesen kijelölni Kárpátalja nyugati határait. Az 1919.
szeptember 10-én aláírt saint-germaini békeszerződés, mely a Ruténföldet Csehszlovákiának ítélte – mint
írtuk –, az előbbit a Csap és Ungvár közötti vasút, onnan a lengyel határig az Ung folyó vonalában határozta
meg. Ez azonban 1939-ben, mint végleges magyar–szlovák államhatár, Magyarország szempontjából
stratégiailag igen kedvezőtlen lett volna. Ungvártól az Uzsoki-hágóig ugyanis a vasút a közvetlenül a
demarkációs vonal közelében húzódott úgy, hogy a közeli dombok és hegyoldalak túlnyomó részben már
Szlovákiához tartoztak. Ez a körülmény veszélyeztette a Lengyelország felé vezető Ung völgyi vasút
zavartalan birtoklását
A határbizonytalanság megszüntetésére és a pálya biztosítására a magyar csapatok március 23-án,
hajnalban támadást indítottak nyugat felé. Kispereszlő és Kiskolon falvak, délebbre a Halas-patak, illetve
Pálóc község vonaláig törtek előre. Másnap, mintegy húsz km mély előnyomulás után, a seregtestek
megállásra kaptak parancsot a budapesti hadvezetéstől, ugyanis az addigra elfoglalt területsáv már elegendő
volt az Ung völgye, illetve az Ungvár és Uzsoki-hágó közötti vasútvonal biztonságához. Szlovákia azonban
– mint Csehszlovákia jogutódja – Kárpátalja e sávjára is igényt tartott, és a következő napokban elkeseredett
támadásokat indított a magyar katonai csapatok, ütegek és vonatok ellen. A Szobránc környéki
ellentámadáskor a szlovák katonaság mustárgázt is bevetett a magyar csapatok megsemmisítésére. A
támadás nem sikerült, mert a honvédségnél rendszeresítve volt a gázálarc.620
Különösen a szlovák légierő csapásai voltak veszélyesek. Az ungvári repülőtéren – melyet az előző
években Csehszlovákia akkori egyik szövetségese, a Szovjetunió esetleges használatára is felkészítettek,
korszerűsíttek és kibővítettek – ekkor már a magyar királyi 1. vadászrepülő ezred 1. százada állomásozott
olasz gyártmányú, Fiat CR 32-es típusú gépeivel. Március 24-én reggel 7 óra előtt riasztották a századot,
mert a figyelőszolgálat Szobránc felől ellenséges repülőraj közeledését jelentette. Hamarosan három-három
Avia B 534-es típusú szlovák vadászgép, illetve bombázó a település és Tiba falu környékén elhelyezkedő
magyar alakulatokat gyújtóbombákkal és géppuskatűzzel támadta. A bombázók közül egyet légvédelmi
géppuskákkal, a három vadászból kettőt a magyar repülők lőttek le. Ezzel az ungvári H 1/1. vadászszázad
átesett a tűzkeresztségen. A később újra támadó szlovák repülők egyik megfutamodott gépét az ungvári H
1/2. magyar vadász-század megsemmisítette.
Ugyanezen a napon délután két ellenséges repülőgép a Szobránc közelében fekvő Tiba községet
bombázta, de szerencsére nem okoztak súlyos károkat. A magyar légvédelem jól működött, és egy szlovák
gépet leszállásra kényszerített. Elfogott pilótája azt vallotta, hogy Igló városából indultak támadásba. A
magyar vezérkar megtorlásul elrendelte az ottani szlovák repülőtér megsemmisítését két bombázó
századdal, két vadászszázad biztosítása mellett. A kijelölt bombázóosztály hamarosan útnak is indult, de
csak egy vadászszázad kísérhette, mert a másik Pálóc falu fölött harcba keveredett egy ék alakban betörő,
kilenc gépből álló, cseh(szlovák) felségjelzésű ellenséges kötelékkel. Az utóbbi, a 2. lovasdandár ott
elhelyezett ütegeire és a 16. kerékpáros zászlóalj oszlopára támadt. A magyar honvédség gépágyúi heves
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tűzzel felbomlasztották a támadók rajait. Ekkor jelent meg Ungvár felől az ugyancsak kilenc gépből álló
magyar vadászszázad, amelynek – feladata szerint – Miskolc felett kellett volna csatlakoznia az Igló felé
repülő kijelölt bombázóosztályhoz. Nem tűrhette el az ellenség garázdálkodását, ezért rátámadt, hamarosan
hét repülőgépet lelőtt, kettőnek súlyosan megrongálódva, sikerült elmenekülnie.
Eközben a magyar bombázóosztály kétezer méter magasságban a felhők fölött, észrevétlenül elérte
Iglót, és csak az utolsó pillanatban bukott alá, hogy pontosabban célozhasson. A támadást összesen tizenkét
gép, rajokban egymás után hajtotta végre. Lent a repülőtéren huszonnégy gép állomásozott, körülöttük
modern épületek, műhelyek és hatalmas hangárok álltak. A magyar rajok egyszerre oldották ki bombáikat.
Az ellenséges gépek roncsai a levegőbe röpültek, de megsemmisültek a létesítmények is. A kísérő
vadászgépeknek nem akadt dolguk, mert ellenséges gépek nem mutatkoztak. A magyar bombázóosztály
gépei győztesen, sértetlenül érkeztek vissza repülőtereikre.621 A magyar légierő összesen harmincnégy
szlovák repülőgépet semmisített meg, a légvédelem egyet lelőtt, s ugyancsak egyet leszállásra kényszerített.
A szlovák–magyar konfliktusnak Németország közbelépése vetett véget. Magyarország megtarthatta
Kárpátalja elfoglalt mintegy hatvan km hosszú, közel húsz km széles nyugati sávját, összesen 1 056 km2
területet. Ezzel 1939. márciusban, illetve áprilisban, két részletben összesen 12 141 km2 terület tért vissza
Kárpátaljával, és egyesült újra Magyarországgal. Ezen a tájon az 1930. évi csehszlovák összeíráskor 592
901 lakost jegyeztek fel, „s kb. 300 kilométeren a Kárpátok ezeréves természetes határvonalán a baráti
Lengyelországgal érintkező földterület került vissza”.622
Kárpátalja nyugati határának módosításával, és az azt rögzítő 1939. április 4-i magyar–szlovák
megállapodással – az 1930. évi csehszlovák népszámlálás szerint – csaknem 10 %-kal, 1056 km2-rel
növekedett a korábbi terület, összesen 40 777 lakossal. A hadművelet „a legszervesebben ’Kárpátaljához’
tartozó észak-ungi sávon túl tulajdonképpen csupán Zemplén szorosan idecsatlakozó, valamivel jelentősebb
északkeleti darabját kapcsolta vissza, kiegészítve ezt – a Kárpátok gerincétől dél felé húzódó határvonalnak
a Vihorláton [Viharlátó-hegy, 1074 m], innen a ’bécsi’ határig terjedő meghosszabbításában – egy (erős
többségében görög katolikus, sőt reformátusokkal is tarkított) szlovákság által lakott Ung megyei
területrészecskével. Az egykori Cseh-Szlovákia közigazgatási beosztása szerint két járásnak egyes részei, ú.
m.(int) a szinnai járásból 604 km2, 1930-ban 19 496 lakossal, a szobránci járásból pedig 452 km2, 21 281
lakossal csatoltattak ezen az úton Magyarországhoz”.623 A rendezéssel elsősorban Ung vármegye
növekedett. A többségében hegyes, és a kisebb, déli lapályos területen 74 község feküdt, átlag 551 lakossal.
Összességében ez azt jelentette, hogy a katonai akcióval és a területi rendezéssel összesen 464 község tért
vissza, átlag 1 278 lakossal.
Kárpátalja két évtizedes idegen uralom után 1939. március-áprilisában újraegyesült Magyarországgal,
amellyel – röviddel az első bécsi döntés után – a trianoni békediktátumban kijelölt igazságtalan határnak egy
újabb szakassza vált semmivé.
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