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Előszó
A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány újabb konferenciájának előadásait
tartalmazza e kis kötet. Hogy miről is szól ez a konferencia? Egy olyan területről, egy
olyan nemzetrészről, melynek a határon túlra szorult magyarságban talán a
legmostohább sors jutott, és mely terület az én szívemhez is olyan közel áll. Anyai
nagyszüleim itt cseperedtek fel, itt lettek hazát féltő becsületes emberekké, ezt adták
tovább édesanyámnak, ő pedig nekem.
Kárpátalja 1920 óta a nagyhatalmak döntéseinek kénye-kedve szerint összesen öt
országhoz tartozott. Ez a kicsiny terület, a néhai Bereg, Ung, Ugocsa és Máramaros
vármegyék, illetve egyes részeik mérete, földrajza és csekély lakossága miatt önállóan
fennmaradni soha nem lett volna képes, a történelmi Magyar Királyságnak viszont
szerves és elválaszthatatlan része volt. A ruszinok fát vágtak, vadásztak, halásztak, a
nyári mezőgazdasági idénymunkák idején az Alföldre mentek napszámosnak, sokszor
magyar társaikkal együtt. Nemzetiségi villongások ezt a területet soha nem
jellemezték, sőt Rákóczi fejedelem egyenesen gens fidelissima – leghűségesebb nemzet
néven említette a hegyvidék ruszin lakóit, mivel ezrével sereglettek zászlói alá az 170311-es szabadságharc alatt. 1920-ban is a ruszin narodna rada - nemzeti tanács volt az
egyetlen magyarországi kisebbségi szervezet, mely kijelentette, hogy Magyarország
része kíván maradni. Nem hallgattak rájuk.
Kárpátalja előbb a csehszlovák respublika része volt, ahol részleges autonómiát
élvezett ugyan, de ez leginkább a betelepülő cseh és szlovák hivatalnokoknak
kedvezett, a vidék magyarjai és ruszinjai vajmi kevés előnyét látták. A második
világégés rövid időre visszaadta nekünk e festői hegyvidéket, hogy aztán ismét
elszakítsa, és hosszú évtizedekre elzárja a külvilágtól a vörös félhold, illetőleg csillag
árnyékában.
Kárpátalja ma a független demokratikus Ukrajna része. Mit tehet azonban egy
másfélszázezres magyar közösség egy majd ötvenmilliós országban? Mik az autonómia
lehetőségei, egyáltalán mi lesz ezzel a törékeny kis közösséggel az Európai Unió
határmezsgyéjén? Ezekre a kérdésekre keresik a választ előadóink. Többen közülük
korábbi konferenciáinkon, így Szabadkán és Budapesten is részt vettek, vagy a
hallgatóság körében, vagy már ott is színes előadásokat tartva.
Olvassák szeretettel és figyelemmel ezeket a tanulmányokat. Egyrészről, mert sok
fontos adatot és tényt tartalmaznak az országrész és lakossága eddigi történetére,
gazdasági életére vonatkozóan, másrészt a fiatal egyetmisták pályaművei „Kárpátalja
15 év múlva” várható helyzetéről, lehetséges fejlődési útjáról a jövőbe mutatnak.
Reméljük egy olyan jövőbe, ahol nem a magyarság lélekszámának rohamos
csökkenéséről szólnak majd a híradások, hanem egy gazdaságilag megerősödött,
önmagát összetartva kormányozni képes erős magyarságról a Kárpátalján.
Kopp Kristóf
A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány elnöke
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László Péter Sándor, egyetemi adjunktus:
Történeti-földrajz a Kárpátok alatt
Bereg/Borsova Történelmi Vármegye… és szomszédai

Bevezető
Vállalt célktitűzésünk szerint tanulmányunkban legalább három vármegye ősét –
nevezetesen Bereg, Ung, Ugocsa vármegyékét kell bemutatni – s egy egész kis sávot
egykori Szatmár vármegyéből
Ezen vármegyék őse - nevezett: Borsova (avagy Borzsova) vármegye volt. Nyilván a
felette-mellette elfolyó stratégiai folyóvízről és/vagy a felette lévő havasokról kapta a
nevét.
A. A jelen – történeti-földrajzi vizsgálat alá vett terület eredeti központja szíve
Borsa-vár, Borsa vármegye – durva közelítéssel úgy 1000-1050 között
alakult. Szent István alapítású vármegye, (Győrffy szerint) megerősített
várral. Borzsa folyó mellett települt, amely a Borzsa-havason ered 1700 mnél alig kisebb magasságban. Eredetileg téli szállás volt – feltételezhető volt
minden „telepnek” nyári szállása fentebb – Borzsa várának nyári szállása
valahol Máramarosban lehetett. Megjegyzés: szállásgazdája pedig
Máramarosnak feltehetően Bulcsú volt. E nagy névtől (Bulcsú, Vérbulcsú)
teljesen függetlenül névmódosulásként ekkor a Borzsava nevet vette át. Ez
volt – Bors/a – a történelmi név gyökere is. (lásd 2. ábra)
B. Borsa vármegye szerepe a „Honfoglalásban.” A „Honfoglalásról” kezdetnek
kijelenthető: a magyarok – szemben Hunfaly, Trefort, Budenz
állásfoglalásával – nem kerestek hazát! Kipróbált szálláshelyeken
tájékozódtak s rendeltetés és/vagy szükség esetén. Másodszor nem kellett
valamiféle élesedő konkurenciával küszködni, ui. ez a terület itt nem volt
avarok által sűrűn belakva. Sem bolgár sem pedig frank térhódítás nem ért
igazából el ide – csak előretolt álláspontok telepítésére került sor, ezért
egyfajta vákuumnak volt tekinthető. Noha az őstörténeti múlt emlékei számos
esetben kimutathatók ezen a földrajzi területen is (bronzkor).
C. Jelentős tény azonban hogy a honfoglalási „tájékozódás” lendülete – és nem
menekülés a besenyők elől! –feltételezhetően a VIII- IX. sz.-ban /!/ kezdett
aktivizálódni. (Megjegyzés: Elsősorban is a Dunántúlon fel Grácig!1, a
Csepel-sziget, Pilis-Esztergom, Komárom-Székesfehérvár, Hont-Nyitra által
berajzolható térrészben.) Ebben az avarok2 nagy segítségükre lehettek a
honfoglalóknak, a morvák kevéssé – ezért maradhatott ki a Balaton nyugati
medencéje többek között.
D. Ismét a Honfoglalás-ról. Nem itt a Kárpátalján történt a „főcsapás”. Hét
(hetes) átjáró lehetett és csak az egyik ez. (A többit mind bejártam. A szerző.)
Grácig nem érhettek el volna már 820-ra, ha a hivatásos verzió szerinti (azaz a 896-es) felvonulásból állt
volna a Honfoglalás. A szerző megjegyzése.
2
Avar együttélés – talán Salzburgi Püspökség oltalmában
1
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A déliek (elsősorban Ojtoz-átjárója mellett) az alábbi érv szól: Ojtoz felé
közeledve pl. egy oldalszorosból – azaz nevezetesen Foksányból – egy
valóságosan falszerű sávban következik azonnal a tölgyes után majdnem
rögtön a fenyves. A tölgyes-bükkös zónában sertéslegelő van, de feljebb
minden efféle megszűnik. Ámde van hegyi legelő, továbbá itt viszont van
még állatnak forrásvíz, embernek bogyó (áfonya, szeder, málna) kb. 2 napi
életszükségletként.
E. Északnak meg: kanyargósan követhetünk sorra – Szeret, Moldva, Prut,
Dnyeszter, Dnyeper közén haladó… stb. – folyókat, melyek bekanyarodnak
ugyan a magyar térrészbe, de…
F. a. 1000 méter folyóhosszuk jelentős – és felesleges – azaz jelentékeny kerülőt
jelent, valamint több szempontból változékony adottságú, így…
b. Térrészein hektikusan változó a flóra is. Galacz-nál hamvas tölgyes,
Galacz-tól északra kocsányos-tatárjuharos tölgyes, Galacztól nyugatra
mediterrán molyhos-tölgyes jellegű erdősztyepp, Szucsáva/Szűcsi hegyei után
pedig gyertyános, majd mozaikosan jegenyefenyves-bükkös, fentebb fenyves.
De hangsúlyozottan mindez mozaikosan. Itt stratégiai vonulást tartani
(takarmányozás, élelem, itatás, fedett terepszakaszok) jóval bonyolultabb.
c. Mint láttuk errefelé 1700 de akár 2000 m-es csúcsok is vannak (tárgyalt
Borsa-hegy –vigyázat, ez nem a Borsai-hágó a Kelemen havas mögött
/Erdély/!), hágóik is 1000 m felettiek. Ám az Ojtoz körüli csúcsok csak 800
m körüliek (Nagysándor, Nemere, Naskalát, Musátó). Itt átkelni egyszerűbb
és jóval könnyebb. (A rómaiak is kihasználták ezt az előnyt a korábbi Szkítia,
3
majd jóval későbbi Besenyőföld/Pecsenyeg – ill. Bizánc elnevezésében
4
Kumánia – egyébként sikertelen – hódoltatására.)
G. Keleten – itt e térségben főleg azt lesték, mikor szöknek utánuk a volgai
bolgár-hun-úz-kun-besenyő-kabar-kazár
konglomerátum
elsősorban
besenyői, kunjai. Ezért nem is falvasították be jó ideig Tiszántúl és vele a mai
Kárpátalja tereit.
Tárgyalás
A keret-áttekintés után részletesen vegyük a számunkra – vármegye-keletkezés
tekintetében fontos – századokat. A (X)-XI-XII. században a számos – zömében
K-Ny-irányú – fővölgy völgyfejében, biztonságos folyóvizek partja mellett
telepedtek városok. (Nyári szállásuk meg feljebb – már ti. a hegyekben volt).
Települési magjaik lösz-hátokon, alluvium-üledékben terjedtek. A löszön ugyanis
legalább egy tucatnyi (12) talajnem képződhet, s ezek művelése lényeges
könnyebbség, mint pl. összevetve a pusztai ukrán csernozjomé.

3
4

Pecsenyeg=Besenyő török szó (Pecenyeg) után, de a külföldi szakirodalom így jelöli Tonuzobáék népét.
kunok országa
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1. ábra
Szálláshely majd téliszállás
Város-szisztéma
/város/

Hegyi-,
nyári-szállás,
később
járásszék /város/
/poljana, pojána, sztina, esztena,
tanya/
1.Ungvár
1/b Berezna, majd kenézhely XIII.
sz.-tól
2. Borsava és Munkács
2/b
Nagyág-Ökörmező,
majd
kenézhely XV. sz.-tól
3. Nagybánya
3/ Sugatag, 1370-től kenézhely
4. Zilah
4/bZsibó, Zsibótelke, 1387
5. Biharvár (Nagyvárad később)
5/b
Telegd
(Telegdi-szék)
–
Vércsorog (Vârciorog)
6. Belényesszentmiklós
6/b Jád ? / ma Biharfüred része
7. Zarándvár
7/b Kőszend - Dócsa ?
8. Arad- (Pécska)
8/b Kőszend - Dócsa?
Megjegyzés: Ősi várossor X-XII. sz.-ból északról dél felé haladva, feltételezhető
nyári szállásaival – amely várossor 30-40 km-rel Keletre „hűségesen követte” a
mai országhatárt.
Ungvár → Borsava (Nagyborsava – Beregszászi járás) → Nagybánya →Zilah →
Biharvár- → mellette közvetlen D-re Nagyvárad, s körzetében, s végül Aradig az
utolsó „ láncszem”: Belényesszentmiklós → Zarándvár
(És majd tovább le a többi – Délnek – egészen Temesvárig, ahol a Csörsz árokkal
találkozik össze ez a legkorábbi /!/ „vásárvárosi” vonal).
Forrás: Balás’ (1984) adatai alapján saját kiegészítésekkel és szerkesztésben
A történeti források ritkán használt kiindulásai
Keleti országrészünk (Bihar, Maros) Csanád-törzs szerinti foglalása megdőlni látszik.
Valószínűbb, hogy a bencés szerzetes Erdélyivel (1933) szemben Éry Kinga (1996)
régészeti látásmódja tisztább, mindenesetre egyértelműbb.
A megyeszékhelyek itteni közös ősének néveredeztetése is talán ezt sugallja. Tehát itt
nem kazár (700-800 között még a besenyők is keletebbre éltek a kazároknál), és főleg
nem MOHAMEDÁN népesség lakott, hanem egy lentebb tárgyalandó turanid
magyarság. Íme, ezt a 2. ábrán névfejtésből vázlatszerűen érzékeltetjük.
Nem gyakran, de azért néha már igénybe veszik a nemzet/ség/nevek eredeztetését,
mint forráskutatást. Az ide tartozó kritikai szövegkutatással még talán a ’Honfoglalás’
történetét is más felbontóképességgel lehet górcső alá helyezni. Íme, alkalmazzunk
egyetlen példát csupán. Mégpedig Magyar, Besenyő, Volgai-Bolgár, Magyar-Onogur,
Hun, /v. mint Szláv, Török, Német/ nyelvi összefüggésrendszerben, hátha ad
tanulságot a történeti-földrajz számára.
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2. ábra.
AJ/ PAR vö. Aj/Bars- hun
PAR

AL/ PAR vö. Tonuzoba fia (970)-besenyő
BAR-SU

BAR →

BAR/S →

AL/ BARCU vö.bolg. →

BARS→ AL /BARS /török
BORS

→ BORZSA/va

BAAR (magyar törzsnév,osztrák családnév)

BORS/od (MISKÓC- birtok: 1000-1100 között)

BORSA

Forrás: Csanálossi Béla, Miskolc, 2003.
Megjegyzés: indító szó/BAR : sumer gyökerű jelentése: ’gyepű’; zárószó Horny Bar
(mai Szlovákia területén található település), Hun eredettel a helynév utótagja; Baar,
Baár elterjedt osztrák – feltehetően itteni, azaz magyar – nemesi név.
Kézai Simon udvari pap szerint az első – késő avarnak tartható – ’Honfoglalás’
bizonytalan időpontra tehető (790-800/791 avar háború, sőt korábbi datálású 5 magyaronogur) (Bakay, a másodikat már évre tudni véli, szerinte 872-ben volt, azaz 25 évvel
korábban, mint azt a történészek hada állítja). Milyen közlekedési sávok lehettek
ekkorra kialakulva és milyen gyepűk? Milyen államalakulatok voltak itt? A korai,
középidei frank feljegyzések szerint már Taksony király volt. Állam errefelé nem volt
csak a Salzburgi Megyéspüspökség északon, délen pedig – jóval messzebb!! – a
Bizánci porta (orta= hadsereg központ).
Mindenki azt kívánja elhitetni, hogy már meglévő, régi államberendezkedések
„fogadtak” be (!) bennünket. Azaz mintegy kegyúrként befogadtak. Ennek
bizonyítására azt mondják, hogy címeink, címereink, de államigazgatási posztjaink
(is?) szláv eredetűek. Nos, lehet, hogy az eredet stimmel, csak az irány – az idő – és
főleg a sorrendiség lehet némileg problematikus…
Második tanulságképpen következzen még csak néhány ízelítő Obrusánszky B. után
(Székelyudvarhely, 2005):
1.

5
6

A Magyar Nemzeti Címer: A Hármas-halom nem szlovák hanem Hunzavölgyi eredetű, esetleg Ujgur gyökerekkel (Lásd részletesen: Hunza és Gilgit 6
nemzeti lobogóját).

Mesterházy, Bakay
Hunza völgy részei: Gilgit, Hunza, Nagar
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2.

3.

Népiségi gyökereink: Éry Kinga (1996) a Szatmár-Bereg vidékét is
megvizsgálta. Részletes helyi kutatásaira támaszkodó antropológiai
tanulmányában úgy találta, hogy a pl. magyar nagyalföld-i turániaktól
(turáni hunok (?) – kerekfejű népesség) eltér ez az itteni népesség, és hasonlít
a turáni Hunza, Turfán, Tárim magasabb homlokú hun népességéhez,
kiket ő 19 temetői lelőhely alapján beazonosított, mégpedig a Közép-Urál
erdősztyeppe-lakóinak megfelelő népességhez.7
E térség nem /!/ északi szláv dominanciájú: Mindez sokáig pedig alapdogma
volt. Szavaink kellő súlyát alátámasztandó megemlíthetjük, hogy számos
méltóság neve: a. kadar nem bolgár-török, b. vajda nem lengyel, c. csobán
nem szlovák/szláv, d. a ’bán’ nem lengyel eredetű a ’pán’ szóval egyező
jelentéssel stb.

ad-1. Nemzeti Címerről röviden értekeztünk. Talán már újra meg sem kell – bár
nem ártana – említeni. Ezért itt a részletezésnél kadar=főbíró.

A Közép-Ural nyugati lejtőitől Kazánig terjedő erdőssztyeppe-vidék Bolsie Tigani és Bolsie Tarhani (365
db sír) települései és a Felső-Tisza-vidék szinte azonos összetételét szinte lehetetlen nem észrevenni.
Embertani bélyegeken túl: 64 %-uk europid-antropológiailag. Mindkettőben temetési rendben keveredik a
lovastemetkezés a trepanálás (koponyalékelés) erdős-sztyeppei hagyományával. Ugyanez a Hunza-völgyi
„Turanid” adatsorban 31-32%, de néhol 60% (Skulij et al., 2006) europid genommal, ami messze /!/
kiemelkedik Ázsiában észlelt temetőfeltárások sorából. Megjegyzendő: a Hunok magas termetűek voltak. A
Kínai Krónikák 192 cm-es testméretű Hun vezérről is említést tesznek. Komoly adatsorok vannak az ilyen
vezető emberek (Hunok) testméreteiről hivatalos krónikáikban. Rendre megfigyelt tény azonban hogy a
180-nél magasabb embereken jóval kisebb az esélye a brachikephal-jellegű koponyának (azaz hogy az
agytartalom a hátulsó koponyarészbe tevődik át). A tipikus hunság ismérve nem ez – jóval inkább a magas
homlok. (Ha nem is tipikusan „hosszúfejűség”-alkata van a Hunságnak, de brachikephal semmiképpen nem
lehetett). Valószínű, hogy a Közép-Urál nyugati lejtői, és a Kaukázus peremi lejtői (erdő-szteppe)
védelmében „túlélő” hunság embertani kategóriája tehát a Hunza-i hunoktól elérőn nyújtottabb, főleg a
magas homlok okán, de mégsem hosszú típusú (azaz nordic) koponya. Gyér szakáll, bajusz jellemzi, kékszürke szem, kerek szemüreg, magas termet és homlokcsont. A genetikai vizsgálatok alátámasztják, sőt
erősítik, hogy pl. az ukrajnai europid-haplotípus közel 90%-os (azaz ilyen gyakori az R1a gén – europid
E 19-es – haplocsoport négy férfiősre vonatkozóan. – A mieink, azaz az olvasóé 96%-osra tehető (CserDalai Lajos, 2010)!!!
7
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ad.2.a. Kadar (Főbíró) → Kutu-ku (Kína), Kudu-ki (Későbbi mandarin-nyelvű kínai), hunból!

Kada-Ku (hangváltozás-mélyülés ) kb. Ujguroknál → Kada (név is) → Kadar
Jelentése= Kadar (magyar főbíró).

Ad.2.b. Vajda. Eredete: Voj török, kik a hunoktól vehették át. → vojna/háború/méltóság=Török

Bolgár ← hun
Ad.2.c. Csobán. Eredete: (bár Perzsaföldön ismert, de feltehetően kínai) Az alábbi levezetésből látható,
hogy a szó nem szláv, hanem hun-bolgár, hun-onogur eredetű szó:
Csó-Ban; és Kr. u. III. sz.-tól pedig lágyult → Csao hang

Csa-ba/Méltóságnév, pl. a Aszparuh utód bolgár király méltóságjelei között
is van Csaba. Jelentése: Király, Királyfi. Ezért nem találta Biborbanszületett
Constantin ezt a nevet követjáráskor, merthogy rang. A volgai bolgárok és a
hunok közt közvetlen (vezéri) kapcsolat volt.
Ad.2.d. csatolódva a fenti traktushoz Bán → Ban → Vang (kínai: régió-király), /kapcsolódva a fenti
magyarázathoz/

Pán: (Lovagrendi) lengyel cím-ide hamis.

Forrás: Obrusánszky B. (2008, Székelyudvarhely) 8
Megjegyzés: Moldva-Prut-Putna-Tázló-Szeret-Dnyeszter (mai Moldávia) folyó
vidékén a fentiekből néhány szlavisztikai szempont nyilván elfogadható 9, noha ez
is ősi besenyő vidék volt tán Fogarasig, tán inkább csak a Szebeni-havasokig.
A klasszikus történeti-földrajzi tárgyalás
Nem földrajzi tárgyalásmódot követünk, azaz vízválasztókkal nem szabdaljuk fel
a tematikát, sem pedig földrajzi, topográfiai adatokkal (alapterület, lakosság,
központi járások, stb…) nem terheljük. Ez hozzáférhető Vármegye
Monográfiákban (Országos Monográfiai Társaság, reprint, és elektromos verziók)
s azok máig mérvadó köteteiben.

A turáni királyoknak sok címük volt. Számos méltóságjelvénnyel (sárkány, griff, párduc – lásd:
irodalmunkat). Egyik címük csaba, másik címük sényő. Számos helynévtárunkban mindkettő ténylegesen is
létezik.
Az előkészítés alatt álló hun-kínai szótár is alátámasztja a fenti nyelvészeti levezetést
9
Például Beszterce-Naszód, ebből Beszterce-Bisztrica szláv
8
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Kárpátalja érintett térsége - azaz Borsova terület(ei)ének vázlatos geobotanikája
Magyarázatként: Nem esőerdőszerű, (Érmellék, Sárrét, Bereg, Szatmár keleti
pereméig a térség az év túlnyomó részében víz alatt állt), de laza 1. ún. fűzfaberkes
galériaerdő kísérte-borította a táj gerincét adó hidromorfológiai képleteket, Bereg és
Szatmár magasabb részein a patakokkal sűrűn átszőtt hegylábakat (égeres
formájában), meg a síki részt is a – itt még hegyi felsőszakaszú – Tiszánál. Itt már
inkább 2. gyertyánnal-kevert tölgyessel együtt jelentkezik. 3. A hegyek közötti mikrovölgyekben, mikro-medencékben pedig ún. glej-es, tőzeges talajokon ingoványok,
ingólápok keletkeztek. Az előbbi kettő „terep-jártasságban” ismerős és tapasztalt lovas
számára kiváló terepszakasz, de az őket követő gyanútlan embereket lovastul elnyelte
az ingatag fel-láp10. Az előbbiek viszont kiváló – és gyors – lovas-terepek, mert a
gyertyános-tölgyes, és a kavicsos folyómeder mellett vezető bokorfűzes – mint
említettük – galériaszerűen kiváló terepi tájékozódási „jeleket” nyújtott. 11
A Tisza-kanyar mocsárvilágát maga a – általam is szerkeszteni-segített – modern
Katolikus Lexikon is cikkelyében kellően aláhúzza, és kihangsúlyozza. Ezért ezzel
kissé részletesebben is foglalkozunk. Erre a kihangsúlyozandó szempontra
figyelmeztet, hogy maga a Munkács > Munkás név is a vizeken való átkelés
fáradságos, azaz „munkás” voltát idézi elénk a múltból. Nem merő etimologizálás ez,
hiszen a fémszállítmányokat (gyepvasérc, fémfegyver, alkatrészek ércből, fémből), és
a hasonlóan súlyos tömegű só-szállítmányokat (Máramaros) kellett a vizeken
(morotvák, dagadólápok, ingoványos iszapképződmények, mocsárerdők, bere(g)kek innen is származik a megyenév (!), ill. honcsokokon, semlyékeken) kellett megfelelő
biztonságban átjuttatni.
A Tisza egykori – valaha megvolt – de utóbb lefűzött morotvás ősszakaszain látszatra
sásos terület volt (neve: Carex lasiocarpa: gyapjasmagvú sás). Ezeket még a
szakavatott terepismerők is messze elkerülték. 12
Gyapjas-sásosai csalóka módon messziről kiváló terepnek tűntek, nézhették akár
kaszálónak is, de váratlan tőzegmohaláp-mohafoltok vízi-hulláiból hosszadalmas
konzerválási procedúrával tőzeghulla lett, a régészek nagy–nagy örömére, de az efféle
baljós végkifejletű lovaglásban résztvevők számára kevéssé.
A. Bereg vármegye
A régi Borsa-vármegye „jogutódja” a „berek” szóból eredeztethető. A vármegye a
Latorca és a derékszögben irányt váltó Tisza szögében található terület. Régibb neve
Borsa vármegye viszont(Bors, Bars, Baar, Baár, vö. pl. Bars-vármegye a távoli
Felvidéken), azaz maga a vármegye ¾ része – a Körös-zúghoz és Ecsedi láphoz
hasonló – egykori Tisza morotvákkal átszabdalt láprét volt (vö. pl. Nagyberek
Dunántúlon). Ez azt jelenti, hogy a Borló hegylábi részein volt csak járható a terület

A felláp egy csapadékban gazdag, hegyi, hegyközeli s nitrogénban szegény , azaz „igénytelennek”
tekinthető növényekből álló ökoszisztéma
11
nyires, fűzes-fafajok, sásos, gyapjúsásos lágyszárúak, tőzegmoha virágtalan szárasok: Salici pentadraeBetulum pubescentis; Salicion cinerarae – Sphagnetum recurvii; Hippophäe – Salicetum eleagni
12
Sásos, gyapjassásos, tőzegmohaláp fajok: Eriophoro vaginati- Sphagnetosum recurvi; Sphagno flexuosiEriophoretum angustifoli; Carici lasiocarpa- Sphagnetum és Eriophoro vaginati- Sphagnetum
oxycoccetosum dagadóláp
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(300-600 m tengerszint feletti magassággal). A XIII. sz.-tól Hát-nak nevezték e
térrészt… Az iszaposodó morotvák tavacskáiban kolokán nő (Stratioides aloides),
Calla palustrissal, és dagadólápokon Vaccinium oxycoccus-szal – ez tőzegmohán
jellemző. Utóbbi kettő a Tiszától keletre. A tőzegesedő morotva-táj két jellegzetes
tőzegmohája a Sphagnum flexuosum és a Sphagnum magellanicum nyilván a (Felső)
Tiszához közel található. Ettől lentebb iszapban járhattak – inkább botorkálhattak – a
harcosok, így avarok alig, bolgárok is – ők alig-alig uralták, s azt is csak rövid ideig.
Minderről Anonymus szól. Korábban gepidák és longobárdok jelenléte bizonyítható,
de ez nem volt hadi jelentőségében erőteljes. Talán a szarmata jazigok ismerhették ki
magukat a legjobban ebben a világban!13 Az onogur-magyar itteni
szálláshelyfoglalások (Bakay, 1998) 630/642, az avar szálláshelykapcsolatok Kievvel
770-970 körülről keletkeztethetőek: talán a Sajó menti ősi fémműves központokig.
Feljebb homokkúpok, agyagdombok találhatók (egykori Hát). Homokon Pulmonaria
mollis (Erdély - bársonyos tüdőfű), és Muscari botryoides (eper-gyöngyike) nő.14 Fent
– s jóval a Borlói-hegy felsőbb részei felett – már Comarum palustre (tőzegeper) és
Pinguicula alpina (havasi hízóka) díszíti a nedvesebb területeket. És legfelül Allium
victorialis nő (ez a híres győzedelmes hagyma, a bükkösben – egyre inkább „kikopva”,
kihalva – immár).
A homok, a kotusodott15 tőzeg és (agyag) kúpok között horpadások vannak, melyek
állománya a lábjegyzetben található részletesebben. Magyarázatul ezek homokközbe
süppedő lápok, de nem túl nagykiterjedésűek. 16
Egy-két fajuk (Cypripedium- Boldogasszony papucs, Epipactis helleborine-nöszőfű
orchideák) többnyire mészkedvelő tölgyes erdős takarásban található.
Történeti földrajzilag a legjelentősebbek mégis – az egykor kiterjedtebb –
erdősztyeppek. (Dédai –erdő, Kaszonyi-hegy, Eret-hegy). A magyar seregeknek ez
volt az igazi mozgástere. (Dunántúli kiterjedését – nyugatra eddig, azaz egykor
kiterjedten Kemenesalja, Kisalföld térségéig húzódtak – most nem tárgyalhatjuk).
Elsőnek tekintsük át, mi is ad az ökoszisztémáknak biológiai keretet. Tekintsük előbb
a fás állományt: magyarázatul, mind a hunságnak, mind a magyarságnak, de
feltehetőleg a szkítáknak a vaskorban is ez adta a terepfeltételeket. (A szaormataszarmata-jazig népeknél már alapvetően más lehetett e természeti keretfeltételrendszer szerepe és súlya, de ez nem fér bele a tanulmány terjedelmébe...). A hozzánk

Az iszapban Elatine hungarica (látonya) szaporodik, Drosera rotundifoliával (harmatfű) (Tiszától Kre), és a kiemelkedő zsombékokon Fritillaria meleagris-szal (kotuliliom): Tiszától nyugatra Márok, és Papi
községben. Az üde – Kárpátok közelsége okán – de kiemelkedő réteken („csudarét”) Íriszek (Iris spuria) és
fentebb Gladiolus imbricatus- (kardvirág) található. Ezek jobbára járhatók. A tocsogósabb, évszakonta
jobban megöntözöttebb részeken pedig (szibériai nőszirom, s ritka kardvirág): Iris sibirica, és Gladiolus
palustris nő. Nyár végén biztonsággal járhatók ezek a vidékek.
14
Az agyaghalmok lapos tisztásain Peucedanum officinale – kocsord állományai díszlenek (Itt a
Tiszántúlon vannak a világ legnagyobb rétjei e ritka –endemikus fajból).
15
A humuszosodás és szerves anyag felbomlásának folyamata, mely részben az ásványi részek viszonylagos
feldúsulásával jár együtt
16
Epipactis palustris; Epipactis helleborine
Cypripedium calceolus (valaha tölgyesek szélén)
Hymantoglossum caprinium (bíbor sallang); Dactylorhiza maculata; Dactyolorhiza incarnata
(ujjaskosborok); Coeloglossum viride (zöldike)
Anacamptis pyramidalis (vitézvirág)(valaha – homokdűnék szélén)
Pseudorchis albida (halvány bibircs), Orchis ustulata (sömörös kosbor)
Gladiolus imbricatus (hegyi dádoska v. kadvirág) valaha: a táj magasabb peremi részein - csak 600-950 m
között)
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közelebb „sorakozódó” népesség: szkíta, hun, onogur, magyar keretfeltétele viszont
éppen ez volt. Részletezése a lábjegyzetben.17
Az alsó erdőszegélytársulásaikon az alábbi fajokkal találkozhatunk:
Hammarbya palludosa: tőzeges „cuppogós” részeken- tőzegorchidea
Szárazabb helyeken pedig: lásd a lábjegyzetben feltüntetett fajokkal találkozunk,
(ezután rendszeresen ott mellékelve lásd tehát a főbb „indikátor” fajokat). 18
A felső erdőszegélytársulásban pedig megtalálható az Adenophora liliifolia:
csengettyűvirág, valamint, a Lychnis coronaria: bársonyos kakukkszegfű, végül Iris
variegata: tarka nőszirom is terem.
Maga az erdősztyepp eurázsiai jelen típusa – azaz nem a mediterrán altípus –a
Kaukázus délibb részétől (Dagesztán/Kaukázus) tart eddig a tájig. 19 Itt pedig –
uralkodóan az aljnövényzetben pedig –jelen esetben az alábbi fajok fedezhetők fel:
Songárianál Iris songarica, távolabb már Mongóliában Aster alpinus. A mézpázsitok
(Puccinellia formini, Puccinellia scleroides/Krasnodovsknál), valamint a csenkeszek =
festucá-k végigkísérnek. Két pusztai csenkesz van; az egyiket Soó (1973) hívja így, ez
az F. valesiaca. Alacsonyabb pozícióban, azaz löszpuszta-tölgyesekben nő. Fél
milliméteres vékony deresszürke levél jellemzi. Kiritkuló száraz tölgyesben fordul elő.
Egész a Mongol-Altájig elterjed a Geranium sanguineummal fordul elő, továbbá
árvalányhaj, Stipa fajokkal (S. tirsae- syn. S. stenophylla, de a Közép-Kazah-hátságig
terjed). A másik pusztai csenkesz: Festuca rupicola (Csapody, Csapody, Jávorka,
1980, Budapest) „barázdált”, magasabb pozíciókban, tölgyövben (Csűrös, 1981,
Bukarest) nő. Magasabb termetű, zöldebb. Levele 0,8 mm vékony. Lejtőkön telepedik
meg inkább (száraz, olykor köves, többnyire homokos). Azonban szikes tölgyesekben
is. Szajánig hatol keletre. Vele Hierochloe odorata (szentperje), és két fűféle Carex
liparicarpos = nitida/fényes sás, Stipa sabulosa = árvalányhaj vonul végig.
Megjegyzés: Az angolban „feltöretlen ősgyepek csenkesze” f e u s c a v i r g i n
nevezettel lelhető fel mindkettő.20
Keletre – azaz a Kaukázus előterében – már más üröm (Artemisia), és ajakos: Nepeta
és Thymus fajok lépnek dominánsan előtérbe természetesen! A beregi vizes élőhelyek
közt mind közönségesen vannak jelen az alábbi típusok: kaszált gyep, erdő, mocsár,
láp, legelő, vízfolyást követő vizes élőhely, láperdő/tőzegpáfrány, molyhos nyír, füles
fűz, félszáraz kaszáló /Orchis, Anacamptis/, nedves kaszáló /sziki kocsord, szibériai
17

Quercus robur (kocsányos tölgy); Acer tataricum (tatárjuhar); Quercus cerris- (csertölgy – egykor);
Quercus pubescens (molyhos tölgy? egykor)- De csak nyugaton, DNy-on, itt Tiszától keletre már nemPyrus
pyraster (vadkörte) ; Cerasus fruticosa; Ligustrum vulgare; Crataegus monogyna
Euonymus europeaeus, Fraxinus angustifolius ssp. pannonicus; Rosa canina; Rosa gallica
A Kaukázusnál Crambe tatarica (tátorján), Stipa sabulosa , S. tirsae (árvalányhaj) és Artemisia (üröm),
Ujguriában így: A. turcomanica, A. maritima, cserjeszintben üröm (Artemisia) félcserje, csikófarokkal:
Ephedra strobilacea és feljebb a fajok több Juniperussal (boróka-fa fajok) dominálnak…
20
Melica altissima; Dictamnus albus; Nepeta pannonica; Geranium sanguineum
Serratula tinctorica; Poa pratensis; Peucedanum alsaticum
Peucedanum officinale; Iris aphylla ssp. hungarica; Alliaria petiolata; Allopecurus pratensis
Carex melanostachya (bókoló sás); Doronicum hungaricum (magyar zergefű)
Melampyrum cristatum (taréjos csormolya); Stachys officinalis
Sedum telephinum ssp. maximum; Scoroplasia nodosa (göcsös görvényfű)
Polygonatum latifolium; Dactylis glomerata, Festuca pseudovina; Inula salicini; Ranunculus ficaria
19

17

nőszirom, kockás kotuliliom/, csatorna-iszaplakók /iszapfű, sűrű csetkáka,
pocsolyalátonya/, tőzegláposok. (Az utóbbiak tágabb cönológiai miliője/ kerete lásd
lábjegyzet, társulásonként véve.)21
Az itt található nádszegélyi társulások, ahol a monoton nádtenger mellett számos ékes,
virágos növény is megjelenik, feltűnővé teszi az ökoszisztémát; olyan virágos
növényekkel találkozhatunk az efféle vizes élőhelyen, mint tisztesfű (Stachys),
ligetszépe (Oenanthe), peszérce-ajakosféle (Lycopus).
Stratoitetum aloiidis (e kolokános vízi-társulás) tagjai részletesebben: Cicuta virosa,
Glyceria maxima, Galium palustre, Oenanthe aquatica, Lycopus europaeus, Bidens
cernua, Bidens tripartida, Lythrum salicaria, Scutellaria galericulata, Carex
pseudocyperus, Stachys palustris). Társulástanilag: lásd lábjegyzet.22
Ezen felül Csonka-Beregre jellemző - eleddig ismeretlen - növény-asszociációt
fedeztek fel, amely eléggé unikális. Ez azért nem érdektelen mert ha fel akarjuk
idézni a régi táj életkereteit akkor kissé vázlatosan meg kell emlékezni
mindezekről a növénytársulást alkotó fajokról. A Ún. itt leírt „palástláp” társulás
tagjai részletesen: Oenanthe aquatica, Lycopus europaeus, Cicuta virosa, Bidens cerna,
Galium palustre, Poa palustris, Theliptherys palustris, Stratoites aloides.
Geodiverzitás:
A főgerinc hágók által átpréselt, átszabdalt pala-tömeg lelhető fel, de csak magasan,
hegylábi és völgyi térségekben nyoma sem található. Ám 4800-5500 m mélységben –
főleg az ugocsai sík alatt kikutatottan – mindenütt fellelhető a kristályos
hegységtalapzat.
B. Ugocsa vármegye
Legkisebb vármegyénk. Az egykori Borzsovából (lásd: a Bevezetőben), annak is
„mag”-területéből jött létre. Balatonnyi méretű történelmi térség. De még így is akadt
egy kis települése (Kökényesd), melyet Partiumhoz/Romániához csatoltak. Régen
„makkoltató régiója” volt Máramaros megye „túlsó” részeinek. Nagyszőlős mellett
Fekete-hegy térségében még meleg, jellegzetes szőlőtermelő már-már szubmediterrán
térség. Éppen ezért téli szállás volt. A Tilia argentea, ezüsthárs és a Quercus robur,
kocsányos tölgy, együttes jelenléte a fekete-hegyi erdőrezervátumban erre utal pl.
Nagyszőlősnél.
Bevezetés.
Biogeográfiailiag és erdészetileg is talán a „legtarkább” vármegyénk, noha kicsiny az
alapterülete. Déli része a Szatmár-Beregi síkba érkezik. keleti részei Erdély, északkeleti részei a főgerinc vonulatának „üzenetét” hozza a Nagyág mentén. (Euphorbia
carpatica: kárpáti kutyatej; Crocus Heuffelianus, Crocus banaticus: ezek pedig
alapvetően hegyi életterű sáfrányok).

21

Lemnetum minoris; Salvinio- Spirodeletum; Lemno-Utricularietum vulgaris, Hydrocaritetum morsusranae (benne: Salix cinerea)
22
Polygono lapathyfolium - Bidentetum; Cicuto virosae- Caricetum pseudocyperi
Sparganium erectii - (tagjai az alábbi fajok: Polygonum lapathyfolium, Carex pseudocíperus, Glyceria
maxima)
Leucojo aestivo- Salicetum
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A gyakori árvizek és sűrű belvizek miatt még itt is az egykori mocsári flóra nyomai
lelhetők fel.
Logisztika
Máramaros kapuja volt sokáig, amúgy meg – azzal közös – sóvidéke kiváló
adottságokat hozott, s jellegzetes bányászvároskák voltak körzetében. (Elnevezésében
Sósújfalu őrzi mindezt). Ma már a múlté ez a história, mint számos erdélyi sorstársa
(pl. Szék) esetében. Logisztikailag: Radna benne foglaltatik. Erdély „kapujának” is
felfogható (Visk felé haladva fel a Tiszán, majd az Izán, vagy Visó városán át felfelé a
Visón. A borgói, borsai hágóvidék azonban már sajnos kiesik értekezésünk köréből.)
Biogeográfia, Biodiverzitás
Lápok: Az itt található Eriophoro vaginatae - Sphagnetum folytatása a beregilápoknak. Lombkoronaszintben itt a Betula pubescens (szőrös nyír), alárendelten
szegélyszélen fehér nyír (Betula alba) jellemző. Cserjeszintben Salix nobilis, Salix
auricula, ezek bokor jellegű fűzek, s alattuk Eriophora vaginata, amely gyapjúsás és 34 tőzegmohafajbúvik meg. Közöttük a már megemlített tőzegorchidea: Hammarbya
palludosa lappang még.
Bükk elegyes gyertyános tölgyes (Fagetalia Hung.):- nálunk Magyarországon ez a
sajátos növénytársulási formáció mindez-ideig beazonosítatlan még. Bükkös –
szívlevelű tüdőfüves erdőszegélye, és völgy „töveinek” lápos vízfolyásai – talán
leginkább a zemplénihez hasonlítható „csudarétek” öntözött erődszegélyei igen
gazdagok sajátos pompájú növényzetében: Vadorchideák – így Orchis ustlatus, Orchis
coriophora, Orchis militaris, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza maculata,
Anacamptis piramidalis, Orchis laxiflora, bangóból (ophrys) több faj: így (Ophrys
apifera nyugaton, Ophris insectifera - rovar utánzó bangófélék), valamint még kockás
kuuliliom (Fritillaria meleagris), valamint Gladiolus palustris (kardvirág azaz dádoska)
található itt.
Kőrises erdők: Az erdőkben és szegélyeken Cephalanthera longifolia, Cephalanthera
rubra, Cephalanthera albiflora, ezek vadorchideák - azaz ún. siskavirágok; Crocus
heuffelianus, sáfrány Coridalis cava, keltike; Scilla kladnii, csillagvirág; Gagea
spathacea, tyúktaréj található. Vizesebb részeiben Iris sibirica, Salix auricula, Salix
nobilis előfordulása jellemző, amely utóbbiak fűzek.
Löszös déli oldalakon előfordul az Acer tatarico- Quercetum hungaricum lösztölgyes
társulás 400 m tengerszint feletti magasságig. Fajai: Acer tataricum, tatárjuhar;
Quercus robus, tölgy; Poa angustifolia, Poa nemoralis, ezek perjék; Melica altissima,
gyöngyperje; valamint olykor Convallaria majalis, gyöngyvirág; s az Iris variegata
azaz, tarka nőszirom, valamint Polypodium latifolium, salamonpecsét.
Kiemelkedő főcsúcs, azaz a Siroki-csúcs növényzete kissé pára-és melegkedvelő
északi bükkös /Melitti-Fagetum/, karakterfajai: Oxalis acetosella, madársóska; Melica
uniflora, egylevelű gyöngyperje; végül Asperula odorata, illatos galaj.
Geodiverzitás
Délen és dél-nyugaton a legősibb térségalakulati korban meghatározó volt a „Tisiapartszegély”. Itt gneisz, pala, migmatit tételezhető fel, ill. mutathat ki egy-két
magmintából. (A Tisia-lemez egyébként – amely a tételezett partból „szakadt” ki –
nem volt egy egységes lemezszerkezet). Majd’ 15, /11/, 10 millió ével ezelőtt
vulkániság sora indult be, de csak a sztratovulkáni „reliktumkúpok” maradtak fent.
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Zömük trachit és riolit. A kőzettest trachitja zöldes, de csak alsóbb rétegekben
mutatkozik. Nyugatra még dácitot (piroxén-dácit) is lelni. Felül a vulkanizmus rétegét
riolit fedi. A mélyben a bérc-sor a 4000-4500 m mélységet is meghaladja néhol. Ezek
később elmozdultak, összetöredeztek. Nyugaton a főanyag riolit, amely üledékkel
(homokkő) váltakozik. Nagy mélységben bizonyítottan vannak színes- és
nemesfémek. A középső és keleti részeken a dombok északi oldalán vékonyabb, a déli
oldalán vastagabb löszlejtőkkel bizonyítják a jégkor utáni aktivitást. Történetiföldrajzból talajadottsága kifejezetten kiváló, csakúgy geomorfológiai pozíciója is.
C. Ung vármegye
Ung vármegye Győrffy Gy. (1963-1998) történeti-földrajza szerint egyenesen Szent
István-i alapítású. Ennek ellenére kisebb vármegyéink egyike. Annak ellenére, hogy
valaha igen közel volt – „logisztikailag” tekintve – a kijevi fegyverkészítő központhoz,
és hogy Ügyek, s maga Álmos is járt erre, s itt található maga Verecke híres ösvénye,
legrégebbi időkig gyakorlatilag lakatlan volt. 900 körül (904-907 közt, mikor Árpád
székhelye itt volt) falvasodott be csupán, Szőllősy Kálmán (2007) szerint legalábbis
erre lehet következtetni. Hacsak a Bakay-féle dolgozat által (1998, Miskolc) jelzett
onogur-magyarok 630/642 körül nem költöztek be erre.
A kora Árpád kor falvainak kegyurait-birtokosait nem ismerjük.
Az első látszatra Zemplénhez, Magurákhoz, Beszkidekhez sorolnánk, de mégiscsak
Máramaroshoz (Ökörmező-hadiút) van – geopolitikailag – köze, az ottani Felső-Tisza
szakaszok is meghatározó jellegűek a térség geomorfológiai szerkezetformálásában.
Az Ung folyó felső folyásának kiterjedt északias részletei – ha nem is közvetlenül – de
Beregen keresztül funkciójukban határosak Máramaros ugyancsak kiterjedt és jelentős
havasaival.
Bevezetés
A jelentős magyar népességfogyás, a „modernitást” terhelő kegyetlen népirtás,
népességelhalás megtapasztalható napjainkra. Az ukrán – amely azelőtt (XIX. sz.)
„tájidegen” volt, egyre inkább terjeszkedik a magyar és ruszin lakosság kiszorulásával.
A Kárpátok itteni egykor nagyon híres lomb-és tűlevelű erdeit (főleg bükk, fenyő)
rablógazdálkodás fenyegeti. Ráadásul ez veszélyezteti az alattuk lévő vármegyéket
(Szabolcs vármegye, Szatmár vármegye, Bereg vármegye). Ennek következtében –
áradásszerű helyi záporok esetén, olvadáskor – az olvadó és zöldári eredetű felszíni
vizek vizes élőhelyeiket túlzott többletvízzel árasztja el árvizeket és belvizes
helyzeteket krónikusan teremtve.
A Trianon-diktátum 99,5 %-át Csehországhoz (Csehszlovákia fiatal, de mohó
államalakulata) sorolta át.
A Szics-gárda embertelen erőszakossággal működött itt, mégpedig leginkább a
romániai terrorista voluntár-ok mintájára. 1939-ben nem csak a magyar, de a ruszin
nemzetiségűeket is tömegesen kivégeztek.
Bródy András mártír politikus (1895-1946) vezetésével kis ideig Autonóm Kormány
működhetett.
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Logisztika
Ungvár nemcsak a szellem, a kultúra „képletes tájain”, de a történelem sodrásának
„sztrádáján” is elhelyezkedik, annak tőszomszédságában –mintegy, mint híres
őstörténeti helyszín.
Neve: H’ungvár. Kolozsvári G. Endre idézi Anonymust, mely forrás szerint (IN:
Anonymus titkai nyomán. Magyar Ház Kiadó Kft.. 1998) Hungvár vazallus
parancsnoka Laborcz volt. Ügyek fiát Álmos „Hungvári Vezérnek” nevezték. A
történelemkutatás alternatív eszmét is felvázol: időrendben a beregi Munkács
(Muncas) volt az első erőd. Alátámasztás: maga a név (munkás-vasmunkás, átkelések
a vizeken ’munkás’ feladatok, fő támaszpont kialakítása ’munkás’). Indoklás: Tupcsahegy vaskor:szkíta, kelta, Galis-Lovaska-hegy vaskor: kelta gyökerekkel. (Régi
felfogás szerint állítólag VI. sz.-ban szláv(?) eredetű szórványokkal – vö. ’muka’
szenvedés). 1065-ből maradt ez az alábbi történelmi feljegyzés, inkább emlék, a
szóban forgó városok elsőbbségéről, benne a munkácsi építkezésről, átkelésről s csak
eztán – erre az eseménysorra – jött(?) Ungvár… Mindez kérdőjelesen, mert régészeti
alátámasztás nélkül mondható el. De végül lássuk magát Anonymust: (IN: MEK: 135170 oldalak/. „Miközben tábort ütöttek /Hungvár/ falai körül, a várnak Laborc nevű
ispánja futóra vette a dolgot, s ZEMPLÉN vára felé elsietett. A vezér /Álmos/ katonái
üldözőbe vették őt és egy folyó mellett elfogtak, s mindjárt azon a helyen
felakasztottak. S attól a naptól kezdve ezt a folyót Laborcz –folyónak hívják”. Zobor
sényő23 hasonló módon jár. Mindketten bizonnyal az ellenséggel kollaboráló magyarok
voltak. No de lássuk: mit is mond a logisztika?
A Podóliai-hát (Podillya, Podole, Podilia) felé (Edömén, Ügyek /Anonymus MEK:
135 old./ vezérek korában!) éppen, hogy erre visz a legrövidebb út. Az itteni régészeti
eljárásokkal sok kérdésre választ kaphatunk. Továbbá Zemplénen – vö. fenti
beszámoló – át visz az út a másik vasközpont (az egyik Kijev) azaz éppenséggel Sajóvölgye felé.
Az Uzsoki-hágó stratégiailag fontos, az Ung folyó felső forrásszakaszán található.
Az Ung vármegye biogeográfiai bemutatása, biodiverzitás
A bükk aránya 58%, azaz uralkodó. A fenyvesek 31 % körül észak-keleten települtek,
tölgyes pedig mindössze 7% (ebben természetesen benne foglaltatik a gyertyánostölgyes is: Luzulo-Querco-Carpinetum). A gyertyános-tölgyesekig, 500-700 m
térfelszínig, sőt lejjebb is leereszkedik a Leucojum verum, tavaszi tőzike; Leucojum
aestivum, nyári tőzike; Fritillaria meleagris, turbánliliom; Erythronium dens-canis,
kakasmandikó; Narcissus angustifolius, nárcisz; Thymus serphyllum, kakukkfű;
Fraxinus ornus, virágos kőris; Syringa josikae, vad orgona; Euphorbia carpatica,
kárpáti kutyatej; Hesperis candida, hölgyestike; Simpythum cordatum, szívlevelű
nadálytő; Leucanthemum rotundifolia, kereklevelű margitvirág; utóbbiak magasabb,
ám az előbbiek alacsonyabb térfelszíni övezetekben.
Síklápi szakaszokon: (a beregi láp szomszédságában) azaz a lápszem-tavakban
vízipáfrány – Marsilea quadrifolia – a Tiszához közeledve, valamint hegyek lábainál
Eriophorum (gyapjas sásosok) orchideákkal, valamint ritkábban Drosera rotundifolia,
harmatfű; Ligularia sibirica, hamuvirág; tengerszint szerint fentebb pedig Comarum
palustre, tőzegeper található.
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Bükk régióban (Melitti- Fagetum, feljebb Abieto-Fagetum, utóbbi bükkös
jegenyefenyves) főleg a vármegyehatáron fordul elő, s a társulás összetevői –
Nyugaton – Genistella saxatilis, Aegopodium podagraria, Ajuga remota, Salvia aurita
var.aurita, Stachys glandulosa, Alchemilla elongata, Senecio laevigatus var.
laevigatus. A magas ormokon – már a főgerinchez közel a magyarság csak gyepűket,
gyepű elvéket létesített. ( Részletezve lábjegyzetben 24a fajlista).
Az alpesi övezet is - ha szigetszerűen – jellemzi, de nem akkora fajgazdagsággal, mint
Magas-Tátra vidékén. Vázlatosan sorolva az itteni „indikátor” fajok a lábjegyzetben
lelhetők fel. 25 .Patkófalu, Ökörmező, Ilosva, Zsilip térségében 1000 éves kocsányos
tölgy „páskom” van (Quercus robur), Ungvár térségében a megyei jogú városi
székhely maga 300 éves Fraxinus angustifolia ssp. pannonicá-val, vagyis magyar
keskenylevelű kőrissel dicsekedhet. Patkófalu hegyi határában védett bükk-fenyő
őserdő rezervátum található.
Zárásként
A kellően szükséges régészeti anyag kritikus feltárására ez ideig még nem került sor.
A törzsek (itt Árpád, Csanád és Bulcsu) szálláshelyei, mint „a leletek időrendileg is
rendezett sora valamiért nem hozható össze” (IN: Szőllősy, 2007). Magyarországon, és
Horvátországban azonban mára az új kiépítésű lineáris infrastruktúra – pl. különféle
főbb vezetékek, de főleg az útépítés miatt sok – s mára talán meghatározó – régészeti,
településszerveződési adat-halmaz került elő. Mindez az érintett – tanulmányozott –
térrészre és szomszédságára (egykori Halics, mai Lemberg és maga Podólia) még nem
igazán teljesedett be.
Így a térséget, benne a szarmata-kérdés peremterületét sajnos nem tárgyalhattuk. Az
ún. „szarmata-kérdés” egyéb okok miatt is (szerteágazottág, topográfiai vitatottság,
stb.) most nem volt igazán részletezhető. Ahogy igazából Erdélyre sem
fókuszálhattunk. Így számos kapcsolatra (volgai bolgár-magyar, onogur-magyar,
szkíta-kelta, magyar-avar, stb.) azok tényszerű, azaz egzakt régészeti-topográfiai
„letapintására” még mindig várni kell. Addig is a mozaik összerakásához fokozottan
kellenek az olyan tudományok, mint a történeti-földrajz és annak is kiemelten a
„Biogeográfia” nevezetű jeles – noha alkalmazott tudománya.
Felhasznált irodalom
Anonymus (?): Gesta Hungarorum. MEK. www.mek.hu. (letöltve: 2011. 08. 15.)
Bakay Kornél (1998): Őstörténetünk Régészeti Forrásai. Miskolc.
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Aconitum nanum, Aconitum hosteanum, Allium victorialis, Aster alpinus, Cardamine opizii, Melampyrum
saxosum, Chrysosplenium alpinum, Tozzia carpatica, Heracleum carpaticum, Primula poloniensis, Siewersia
montana, Galium carpaticum, Larix decidua ssp. polonicum, Campanula carpatica, Rhodiola rhosea,
Pulmonaria filarszkyana, Pyrola carpatica, Melampyrum herbichii, Salixkitaibeliana, Viola dacica, Linum
extraaxilare, Centaurea konkaea, Achillea schurii, Senecio carpaticus, Doronicum carpaticum, Phyteuma
wagnerii, Gentiana laciniata, Carduus bicolorifolius gazdag sokszínűségében fellelhető, ám a florisztikai
kutatások messze nem oly kiterjedtek, mint Románia és Lengyelország területén. Nincsen annyi reliktum
(ún. Kárpátikus biodiverzitás-marker), de Kárpáti fajok százalékos aránya mégis itt a legnagyobb.
25
További montán-alpin fajok: Lycopodium selago a virágtalanok közül, Dianthus compactus, Aconitum
Gacquinii, Pinus cembra (Gorgány-csúcs), Gentiana lutea, Gentiana excisa, Taxus baccata, Pinguicula
alpina, Crocus banaticus, Crocus Heuffelianus, Silene dubia, Festuca carpatica, Phyteuma tetramerum,
Rumex carpaticus.
Talán még elképzelhető további és alábbi karakterfajok jelenléte is: Arenaria rigida, Arenaria leptoclados,
Cerastium fontanum, Cerastium kitaibelii, Cerastium perfoliosa, Trifolium badium, Poa alpina.
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Mihók Richárd, előadó tanár, Ungvári Nemzeti Egyetem
Ugocsa vármegye helye a Kárpát-medencében

Bevezetés
A címre választ adni a múlt tekintetében egyszerű. Ugocsa vármegye
létrejöttétől szerves részét képezte a Magyar Királyságnak. Meglehet, területe a
legkisebb volt a 64 vármegye közül, de története annál színesebb és érdekesebb. Ha
csak Borzsa Beke 1315. évi lázadására, vagy az 1399. évben az ispáni székbe kerülő
híres Perényi családra gondolunk. A magyar történelem számos nagy alakja
megfordult ezen a talpalatnyi földön, és számos nagy esemény történt a megye
területén. 1532-ben Komjáti Benedek a Nyaláb vár falai között fordította magyar
nyelvre Pál apostol leveleit, és nem utolsó sorban a megye területén vívták első
győztes csatájukat a kuruc csapatok 1703 júliusában.
Ugocsa vármegye túlnyomó többsége Trianon után, az újonnan létrejött
földrajzi egységhez, Kárpátaljához került. A szovjet időszakban a vármegye
területéből alakították ki a mai Nagyszőlősi járást.
Jogosan feltehető a kérdés, hogy Ugocsa megye helyébe lépő Nagyszőlősi járás,
a mai napokban milyen helyet foglal el a Kárpát-medencében? A kérdésre a kulcs, az
itt élő magyarság. Az a magyarság, amely révén nyelvileg, kulturálisan és identitását
tekintve a Kárpát-medencéhez kapcsolódik a Nagyszőlősi járás.
Gyakori dolog, úgy Kárpátalján, mint külföldön, hogy ha Kárpátalja
magyarságáról van szó, az emberek akarva akaratlanul Beregszászra és a vele azonos
járásra asszociálnak. Pedig a Beregszászi és az Ungvári járás után, a Nagyszőlősi
járásban él a legtöbb kárpátaljai magyar. Ha pedig meg akarjuk érteni a járásban élő
magyarság helyzetét, akkor meg kell vizsgálnunk a múlt történéseit.
Ugocsa vármegye nemzetiségi változásai a XIII-XIV. században
Ugocsa vármegye területén, feltehetőleg, a XII. században jelentek meg az első
telepesek, akik flamandok voltak. Őket II. Géza vagy III. Béla királyok telepítették be
a vármegyébe. Később szorgalmas német vendégek – szászok – telepedtek le. Ezek a
vendég népek földművelők, solymárok, halászok, vadászok stb. voltak. Mikor a király
az ugocsai erdőségekben vadászott, különféle udvari szolgálatokat teljesítettek,
melynek fejében idő múltával szép kiváltságokat kaptak. 26
V. István, mint ifjú király, gyakran megfordult, sőt, huzamosabb ideig
tartózkodott a vármegyében. Tehát gondoskodnia kellet Ugocsában is valami állandó
lakhelyről, s így keletkezett a ,,domus regalis’’. Neve is mutatja, hogy nem vár vagy
erőd, csak egyszerű ház volt, közel a Tiszához, a régi Félszász falu határában állott.
Legelőször 1262-ben hallunk róla, s tíz évvel később a felszászi vendégnépek, kik
szászok voltak, már azt írják, hogy ,,hospites nostri de villa Felzaz, apud domum nostri
videkicet in Ugacha constituti’’ (a Felszászi vendégnépek az ugocsaival együtt
emlitendő) – tehát szép kiváltságokat nyertek. A király kárpótolni akarta őket, mert
ugocsai házánál gyakran megszállott és szolgálataikat módnélkül igénybe vette. A
felszászi vendégek fuvarozták a király szekereit, az ugocsai ispán arattatott velük,
26
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hírnököknek használta..27 Ez az első említés a vármegyében élő népekről. Ebből
kirajzolódik, hogy ebben az időben a felszászi szászok szabad parasztok voltak, és
nagy valószínűsséggel a többi szász településen élő szász vendégek is szabad
parasztok voltak, kik a király birtokaihoz tartoztak. A vármegyében élő parasztság
könnyebb áttekintése érdekében, fel kell osztani azokat magyarokra, németekre
(szászokra), ruténekre (ruszinokra) és oláhokra (románok).
A XIV. század elején az Ugocsa megye egész területét először birtokba vevő
királyi uradalom már a Tisza völgyére zsugorodott össze. Itt is csupán Nagyszőlős,
Feketeardó, Nagyszász (a későbbi Szászfalu), s Királyháza volt még királyi birtok, sőt
a századforduló táján a királyi hatalom körül folyó versengésekben Nagyszőlős is –
bár rövid időre – ismételten magánkézre került. E Tisza-völgyi községek a XIII-XIV.
században királyi kiváltságokat kaptak, s lakosaikat azokból a századokból származó
oklevelek rendszerint királyi hospeseknek nevezik. 28
A Tisza jobb partján a Nagyszőlős hegyvidéknek egy előretolt kúphegye
tövéhez épült Nagyszőlős, a megyének már e korai századokban legjelentékenyebb
helysége, a vidék gazdasági és kulturális központja volt. Az 1262. évi királyi
kiváltsága messze kimagaslott a többi ugocsai hospes község kiváltságai közül,
biztosította a községi önkormányzat alapját képező bíróválasztási valamint törvény- és
törvénykezési jogot, a szabad be- és elköltözést, a malomépítés, a szőlőültetés, a
vadászás és halászás szabadságát. A szőlősi hospesek saját villicusukon (választott
előjáró) kívül más bíró elé nem voltak állíthatók, báró közéjük nem szállhatott,
papjukat szabadon választhatták, a papi tizedet a mezőn hagyhatták, tartoztak ellenben
kúriáik után terragiumot fizetni és pedig aszerint, hogy a kúriához tartozott-e
szántóföld vagy sem, s kötelesek voltak a királyi seregbe egy fegyverest küldeni. 29 A
szántóföld, a mezőn hagyott papi tized, a vadászat és halászat szerepéből kiérezhető
hangsúly az őstermelés jelentékeny szerepére mutat, de a kiváltságlevélben
megtaláljuk a királyi villa-t a többi ugocsai hospesközség fölé emelő városi elemet is
(Szőlős „villa-i” státusszal rendelkezet, mely a többi települési rang fölé sorolta be). A
kiváltságlevél ugyanis a szőlősi hospeseknek szabad piacot, a Tiszán szabad révet,
helységükön keresztül szabad utat. s áruikkal szabad járáskelést biztosított. A III.
Endre által 1274-ben és Róbert Károly által 1319-ben és 1329-ben megerősítette
kiváltságok birtokában a város fejlődése a közbeeső rövid földesúri korszak dacára is
szépen haladt előre és a város jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a
máramarosi megyei öt koronavárosnak a király 1329-ben a szőlősi jogot
adományozta.30
Nagyszőlőssel átellenben a Tisza bal partján állott a királyi vendégek másik
három községe: Királyháza, Nagyszász és Ardó. Ezek egy negyedikkel, az újonnan
települt Verécével együtt 1355-ben Nagy Lajos királytól közösen kiváltságlevelet
kaptak, Királyházát azonban 1272-ben már V. István is kitüntette. Az 1272. évi
kiváltságokat tulajdonképpen az ugocsai királyi uradalom központját képező királyi
ház, „domus regalis” mellé települt Felszász nevű község királyi hospesei kapták. 31 Az
1272. évi kiváltságlevél, melyet V. István kárpótlásként adott a királyi házban
gyakorta történt megszállásaival sújtott hospeseknek,. A vendégek ugyanis a király
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által megjelölt erdőkben szabadon szánthattak, vethettek és vadászhattak, a
máramarosi gyepűkig szabadon halászhatták, a királynak nem tartoztak aratni, az ispán
követségbe nem küldhette őket. A király felmentette őket a katonáskodás és
mindennemű adó alól, egyházukat kiemelte az esperes vagy más plébános
hatásköréből, s megadta a jogot, hogy villicusukat maguk válasszák, aki a súlyosabb
bűnügyek kivételével, melyekben az ugocsai ispánnal közösen tartott törvényszéket,
minden ügyeikben bíráskodhatott.32
Nincs nyoma annak, hogy Ardó és Nagyszász – a későbbi Feketeardó és
Szászfalu – az 1355. évi közös kiváltságlevél előtt színtén részesültek volna hasonló
korai kiváltságokban. Társadalmi viszonyaik azonban, sőt községi szervezetük is a
királyháziakéhoz hasonlóak voltak. Nagyszász lakosait az 1262. évi tornateleki oklevél
szintén királyi hospeseknek nevezi, s egy 1323. évi oklevélben is közösen szerepelnek
szászi (Nagyszász) és ardói hospesek. Szőlős és Nagyszász villicusai, esküdtjei és
hospesei az Ubulfiak (Ubulfia Mihály, ki Kun László pártfogója volt a felső Tisza
vidékén) hűségéről 1300 körül szintén közösen tettek jelentést III. Endre királynak.
Nagyszásznak ez a közös szereplése az egész vidéken kimagasló, Nagyszőlőssel már
nemcsak a községi szervezet hasonlóságát, hanem a nagyszászi hospestelep politikai
jelentőségét is sejteti. Az 1355. évi királyi kiváltságlevél az egymással szomszédos
Királyháza, Nagyszász és Ardó, valamint a Királyháza keleti határánál újabban
települt Veréce jogi viszonyait is közös nevezőre hozta, egységesen szabályozta
szolgáltatásaikat, a bíráskodási önkormányzatot, s Nagyszász kivételével a szabad
plébános választás jogát.33 Kétséges bírói ügyekben Nagyszőlős bírája és esküdtjei
ítéltek, egyébként azonban kiváltságlevelükből hiányoznak a városi elemek: erdőt
irtanak, az irtáson szántanak-vetnek, eddigi szabadságaik szerint halásznak és
vadásznak, s a nyalábi királyi várhoz búzát, zabot, tyúkot, kalácsot és sört
szolgáltatnak.
Az 1355. évi kiváltságlevél a kiváltságolt községek lakosait, akik valóban a
jobbágyság színvonalán és életformáiban éltek, már nem hospeseknek, hanem
egyszerűen királyi népeknek és jobbágyoknak nevezi. A hospesség tehát már
feledőben volt, rövidesen pedig az 1355. évi mérsékelt kiváltságok is veszendőbe
mentek.34
Az ugocsai hospesek nemzetiségi eredete nem lehel, vitás, jóllehet az
oklevelek azon kívül, hogy egy ízben, 1405-ben faluikat „villa zaz”-oknak nevezik,
nem említik. Az ugocsai idegen hospes-sziget korán és teljesen elmerült a magyar
tömegben, az 1405. évi megjelölés azonban, továbbá Nagyszász és Felszász nevei,
valamint a XIII-XV. századokból ismeretes személynevek elég alapot nyújtanak annak
megállapítására, hogy az ugocsai vendégek németek voltak. Közelebbi hazájukról, s
megtelepítésük időpontjáról azonban nincsenek biztos támpontjaink. Rendszerint azzal
a feltevéssel találkozunk, hogy az ugocsai németeket is, miként a közeli
beregszásziakat, a XII. század folyamán, főként II. Géza korában Magyarországra
áramló német településhullámok hozták magukkal, s ezek az új otthon keresésekor
leszakadva a felvidéki vagy erdélyi szász tömbről, a közeli beregi és szatmári kisebb
német rajok módján jutottak el a XII. század második felében megtelepülésnek induló
ugocsai vidékre. Eredetükre és elhagyott hazájukra némi világosságot vetne, ha az
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Ugocsa megyei Batár lakosait, akik – mint említettük – a XIII. század elején
flandriaiak voltak, a szőlősi, ardói, fel- és nagyszászi hospesekkel közös kirajzás
lerakodásának tekinthetnénk.35 Ezt a feltevést Batár és a Tisza-völgyi szász hospes
községek földrajzi közelsége eléggé valószínűsíti is. Az utóbbiak nevében szereplő
„szász" megjelölés nem áll a feltevéssel ellentétben, mert szászoknak az északi
németeket nevezték, s Flandriát részben germán elemek, a flamandok lakták. A
germánság északi nyelvhatáráról származó vendégek más magyarországi „szász"
telepes vidéken is fellelhetők. Vannak olyan jelek is, amelyekből arra lehetne
következtetni, hogy a Tisza-völgyi szász telepek már a batári flamandok
megtelepülése után keletkeztek s lakosai tulajdonképpen nem is mások, mint maguk a
batári flamandok voltak. Flandriaiak ugyanis Batáron csak a Váradi Regestrumban,
tehát a tatárjárás előtt szerepelnek, míg a további, XIV-XV. századi okiratokban már
nincs nyomuk, az egyszerű jobbágyfaluban ekkor már kizárólag magyarság élt.
Viszont Szőlős, Ardó, Fel- és Nagyszász, valamint ezekben a falvakban a hospesek
csak a tatárjárás után tűnnek fel. Azt is tudjuk, hogy Tornateleket 1262-ben korábbi
hospes-lakosaitól elhagyott puszta földként cserélte el István király. 36 Magától adódna
tehát a következtetés, hogy a német vendégek első telepei Ugocsa megyében Batáron,
Tornateleken s esetleg még más helyeken – állottak. Ezeket azonban a tatárjárás után a
mocsári és erdei rejtekekből visszatérő telepesek nem vették ismét birtokukba, hanem
felhúzódtak a Tisza völgyébe, a mégis jobb védelmi lehetőségeket ígérő királyi ház
mellé, ahol egyébkent az áradások sem rombolták annyira földjeiket, mint például
Batáron és Tornateleken.
Szőlősön, melynek alapítását a királyi uradalom szőlőültetvényeseinek
tulajdoníthatjuk, az idegen vendégek betelepülését összetelepülések is követték. Erre
mutat legalább is a szőlősi hospesek 1262. évi kiváltságlevele, melyben a király a
szőlősi hospesek számának növelése céljából a szomszédos Droch nevű földet,
valamint a királyi halászok földjéből annyit, amennyi a halászok megélhetéséhez már
nem szükséges, a városhoz csatolt. A Droch-föld, mely 1336-ban határjárásakor, majd
1342-ben ismét Darauch néven és már Nagyszőlős tartozékaként szerepel, nevét a
darócokról vette, akikről bizonyosan csak annyit tudunk, hogy erdőségek mellett
éltek.37 Az 1262. évi kiváltságlevélben említett királyi halászokról nem esik több szó,
ellenben a következő században a város határában találjuk a Halászföld nevű birtokot.
A királyi halászok tehát az 1262-ben még számukra meghagyott birtokban sem tudták
magukat fenntartani, s birtokaik teljes egészében, miként a darócoké már korábban,
Szőlős területébe olvadt.38
Hasonló összetelepülésekre két másik Tisza-völgyi hospes falunál, Felszásznál
és Nagyszásznál is következtethetünk. A Felszász mellett álló királyi ház körül, mely –
már neve szerint is – nem várszerű erődítés, hanem uradalmi, gazdasági központ volt.
A vendégeken kívül bizonyára állottak még más telepek is, a királyi ház, az uradalmi
központ szolgálatára rendelt szolganépeké. Nyilvánvaló, hogy a Felszász név korai
eltűnése után Királyháza néven szereplő helység keretében a hospesekkel együtt már
ezek is bennefoglaltatnak. Ez a közös községi keret is elősegítette, hogy a felszászi
vendégek 1272. évi kiváltságai elenyésztek, s a vendégek pártfogójuk, V. István halála
után a velük élő szolganépek színvonalára hanyatlottak. Így magyarázható meg az is,
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hogy az 1355. évi második, sőt többi hospes helységekkel közös kiváltságlevélben a
királyháziak – királyi jobbágyok és népek – jóval kevesebb jogot és szabadságot
kaptak, mint amennyit az 1272. évi kiváltságlevél a felszásziaknak biztosított.39
A negyedik hospesfalu, Nagyszász neve a további Szász, Szászi, Ugocsa
Szásza, Szászfalu alio nomine Ugocsa névalakon keresztül állapodott meg a XV.
században Százfaluban. Az Ugocsaszásza összetételben az Ugocsát, mint
Beregszászéban Bereget, a megye nevének tulajdoníthatnánk, a „Zazfalva alio nomine
Ugocha”-ban azonban az utóbbi név így már nem volna megmagyarázható. Annál
kevésbé, mert tudjuk, hogy Ugocsa nevű falu, mely talán az első ugocsai ispán nevét
viselte, valóban volt is, de korán, már a XIV. században elenyészett. A falu helyéül
Szászfalu határának azt a részét jelölhetjük meg, mely még a közelmúltban is az
Ugocsa nevet viselte. A megye nevét adó Ugocsa tehát Szászfaluba olvadt be. 40
Míg tehát Ardón a szászság már eredetileg magyar településre telepedett rá,
addig Királyházán és Szászfalun később következett be magyar és szász
összetelepülés. A szászság Szőlősön is a magyarság által létrehozott keretekbe
telepedett, itt azonban ezen kívül még összetelepülések is történtek. E reá- illetve
összetelepülések megállapítására a helységek magyar nevének átvétele, s a
szomszédos települések területének felszívása magában elég biztos alapot talán még
nem nyújtana. A reá- és összetelepüléseknek további bizonyítékaira vélünk rátalálni a
helységekből származó korai személy- és földrajzi nevekben is. Az előbbiek ugyan
inkább német, de az utóbbiak inkább magyar eredetűek. Minthogy az oklevelek által
megnevezett személyek rendszerint a helységek elöljáróiként, vagy legalábbis
képviselőiként szerepelnek, ezeknek valóban a községi lakosság felső, kiváltságos
hospes, tehát szász rétegéből kellett kikerülniük. A XIV. századból 14 szőlősi lakos
nevét ismerjük, ezek közül azonban nyelvi vizsgálatok alapján csak 7-re állapítható
meg a szász eredet, minthogy a többiek több nyelvben is élnek és latin, tehát e
szempontból közömbös alakban írottak. 41 A 7 név közül 4 kétségtelenül német
(Hannus filius Telmani, Hench, Ludveg, Henchlinus), három pedig nyelvileg
felismerhetetlen bár, de német eredet ezekben is sejthető, legalábbis oly
valószínűséggel, mint valami más eredet (Zumbur, Sabur, Konch). Ugyanebből a
korból, a XIII-XIV. századokból, Szőlő területéről 34 földrajzi nevet ismerünk,
melyek egy kivételével határjárásban szereplő határpontokat jelölnek. Ezek közül a
szász hospesek nyelvének hatása csupán kettőben jelentkezik (Hanku-ta=Hans útja s
Kunehul=Kunzel pataka), de a német szó ezekben is magyar szóval párosodott. A
többi 32 földrajzi név közül 19 teljes egészében magyar, 12 pedig magyar és szláv
vagy más szó összetétele, egészében csupán a Szőlős területén már kívül eső
Barankavár neve sejtet szláv eredetet.42
Ezek az adatok arra mutatnak, hogy a szászság felszívódása a magyarságba a
négy egykori hospes falu szigetén gyorsan és a németséget leginkább tartó Szászfalu
kivételével, egyenletesen haladt előre. Az elmagyarosodás menetét szemlélteti az a
körülmény is, hogy a Tisza bal partján fekvő hospes helységekkel, melyek a nyalábi
vár tartozékai voltak, a vár „valachalis" faluival szemben már 1378-ban magyar, majd
1405-ben még szász, de 1471, 1472 és 1498-ban, valamint ezentúl most már mindig
magyar helységeknek írták. A felszívódási folyamatot, mely a XIV. század második
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felében Szászfalu kivételével, ahol még észrevehető nyoma volt a németségnek,
végleg le is záródott, azok a mindennapos hatások irányították, melyek a telepes
szászságot a magyarság részéről, a szászságnak az utóbbi települési kereteiben és sorai
között történt elhelyezkedése, s a későbbi összetelepülések révén érték. 43 A
hospesfaluknak magánföldesúri hatóság alá jutása, s lakosainak az új nagy uradalom
jobbágytömegébe történt elmerülése is bizonyára hozzájárult a kiváltságokkal most
már nem védett nemzetiségi keretek bomlásához.
A XIV. század dereka táján két új népelem jelent meg Ugocsa megye területén:
a rutén és az oláh. Az előbbi észak-északkelet, az utóbbi dél felől szinte észrevételenül
lépte át a-megye határát. A rutének az eddig lakatlanul hagyott nagyszőlősi, az oláhok
a szintén telepítetlen Avas hegység erdős oldalain ütötték fel tanyáikat. A két
különböző települési hullám, táplálva a saját népi tömegéből folyton érkező újabb
kirajzásokkal, a két hegyvidéken lassanként az új települések egész sorát hozta létre s
átcsapott a már korábban megtelepült síkvidékre is. 44
A megye történetében a két népelem közül a nagyobb szerep a ruténoknak
jutott. Első rajaik megjelenésének időpontjáról forrásaink ugyan kifejezetten nem
szólnak, miként az Avas-vidéki oláhokéról sem, mégis ez az időpont a területre
vonatkozó oklevelek adatainak alapján szinte évtizedre megközelítő pontossággal
megállapítható.45
A Hontpázmányok 1351 januárjában visszakapták a király által három
évtizedig elfoglalva tartott birtokaikat. Már abból a körülményből, hogy az 1300. évi
királyi adomány Rakasz mellett nem említi e birtokokat, hogy ezeket 1322. évi
nyilatkozatukban maguk a Hontpázmányok sem nevezik meg a tőlük elkobozott
ugocsai birtokok között, arra lehet következtetni, hogy Csongova és a többi
települések az elkobzás három évtizede alatt, tehát 1322 és 1351 között szálltak meg a
nagyszőlősi község lejtőin. Annál inkább föl lehet ezt tételeznünk, mert az Újhelyiek,
akik Ugocsa megyében, tehát a helyszínen laktak, s vagyonukkal mindig jól
gazdálkodtak, idegen faluknak birtokaikra való telepítését, ha ez az elkobzás előtt
indult volna meg, bizonyára megakadályozták volna.46
A Hontpázmányok és a bilkeiek között a rakaszi földre telepített új falukért
évszázados hosszú per folyt. Az előbbieket illette meg a birtok, az utóbbiakat a reája
telepített nép. A bilkeiek időközben királynéi adománnyal is alátámasztották
követelésüket. Erzsébet királyné ugyanis a nádort, az országbírót és Bereg megye
ispánjait 1364-ben eltiltotta attól, hogy Karácson, bilkei vajda fiai ellen ítéletet
hozzanak, mondván, hogy a vajdafiak Rákócot és Miszticét az ő királynéi
adományából birtokolják. A bilkeiek még 1389-ben is, mikor a nádor a tilalom dacára
ítéletet hozott a perben, Erzsébet királyné oklevelében bízhattak, mert a tárgyaláson
nem jelentek meg, ez azonban a nádort nem akadályozta meg, hogy el ne marasztalja
őket. Rákóc és Misztice tehát a Hontpázmányoké lett, s a váradi káptalan az ítélet alján
1389-ben beírta őket azok birtokába. A harc azonban ezzel nem ért véget, az Újhelyiek
1393-ban már újra panaszt emelnek, hogy a bilkeiek kivetették őket a birtokból. A
hosszú pereskedés szokásos változatai után 1435-ben végül megegyezés jött létre a két
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fél között, s ennek alapján a leleszi konvent 1430-ban felosztotta közöttük Rákócot és
Miszticét.47
A Borzsa völgyének ugocsai oldalán megtelepült Csongova, Sárád, Rákóc,
Misztice és Lukova csupán első letelepülői voltak a beregi és mármarosi hegyekről
leköltöző települési hullámoknak. Az 1330-1350 között kialakult komját-miszlicei
sorhoz, már Lukova is később, csak a XV. század első felében sorakozott fel, s a
hullám által egyre érkező további rajzások ugyanezen a területen még további új
településeket is hoztak létre. Ezek részben már a hegység belsejében helyezkedtek el,
részben azonban a Borzsa völgyében telepedtek meg. A Borzsa völgyében tűnik fel a
XV. század második felében a Gutkeled-birtoktest szélső pontjain a két Karaszló,
Csongova és Sárád között pedig a XVI. század közepe táján a szőlősi Perényi
uradalomhoz tartozó Ölyvös.48
A kétségtelenül szláv eredetű „Rákóc”„ és a kétséges „Korúját” s „Karaszló”
szavakkal szemben az ugocsai rutén vidék többi falvai vagy teljesen, vagy legalább is
eredetükre nézve magyar nevet viselnek. A két Sárád, a rövid életű Kétkápolnamező, a
késői telepítésű Ölyvös, az Ilonok folyó mellé szintén későn települt Újfalu nevében
nyoma sincs a ruténségnek, s a két Csongova szlávosan képzett nevében is magyar
alapszót (Csenge, Csengő) találunk. Ha a tekintetbe vesszük is, hogy a Sáradok és
Csongovák első települői e neveket a Sárád és Csengő patakok neveiben, melyeket
már megjelenésük előtt is így neveztek, készen kapták, még mindig nem közömbös az
a tény, hogy e magyar neveket egyáltalában felvették, és hogy Sáradot éppen átalakítás
nélkül vették át. A magyar nevek eredetének időbeli elsőbbsége itt éppúgy
nyilvánvaló, miként Ölyvösnél és Újfalunál, melyek újabban már szintén viseltek
rutén nevet is, az előbbi a falu mellett elfolyó s már a ruténség megjelenése előtt így
nevezett Ilonok patak neve alapján képződött „Onük" névvel.49
Ezek a körülmények arra mutatnak, hogy Ugocsa megye nagyszőlősi
hegyvidékére a késői települési hullám nem kizárólag rutén elemeket hozott magával,
s hogy itt nem is addig érintetlen, szűz területet vett birtokába. A magyar
településnevekből ugyanis magyar nyelvi beszüremlésekre és a vidéken átszövődő
magyar népi hatásokra lehet következtetni.
A XIV. század elején a megye területén még két lakatlan fehér folt található.
Az egyik a megye északi felében, a Tisza jobb partján álló Nagyszőlősi-hegység
erdőkkel borított vidéke, mely a XIV. század közepe táján kezdett apró rutén falvakkal
benépesedni. A másik a Tisza bal partján az Avas-hegység erdős területe.
Az Avas-hegy északi karajában a hegyvidék első, név szerint megjelölt lakott
helyeit 1378-ban abban a káptalani jelentésben találjuk, mellyel a nyalábi uradalom
királyi adományként a XIV. században Moldvából beköltözött Szász vajda fiai, Drág
és János vajdák kezére került.50 Az Avas-vidék lakosai is nyilván a „vlach” joggal
éltek, s kiváltságos helyzetüket a helyhez kötés után és a községi keretek között is
megtartották. A megtelepülés alkalmával az avasi oláhság is földművelő lett, de
gazdálkodásának súlypontja továbbra is az állattenyésztésen nyugodott. A korai adatok
alapján az avas-vidéki oláhságra jellemző, hogy falvaik még a megtelepülést követő
első század elteltével is igen csekély számú lakosságú volt. Az Avas-vidék magyaroláh-rutén összetételű lakosságának oláh-rutén elemei az első századokban a
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szomszédos síkföldi magyar falvak lakosságával való kölcsönös keveredésben már
számuk gyöngeségénél sem vehettek számottevő mértékben részt. Az oláh
szomszédság hatását a magyar szomszédságban csupán néhány „Oláh” (Csepe - 1570,
Hetény - 1570, Tekeháza - 1567, Verőce - 1450) családnév fejezi ki.51
A leírtakból kiderül, hogy a vármegye etnikai magját a kezdetektől a
magyarság foglalta el. A szász hospes népek megtelepülése csak a Tiszán túli járásra
terjedt ki, hol nagy valószínűséggel csak az említett négy településen voltak
többségben. A XIV. században betelepülő ruszin és oláh népcsoportok hígították
tovább a vármegye lakosságát. Minden jel szerint, az évszázadok folyamán az újonnan
betelepült két népcsoport nagy többsége elmagyarosodott. A ruszinság csak a Feketehegy észak-keleti nyúlványain megtelepült falvaiban tudta megtartani saját nemzeti
identitását. Látható, hogy a számos etnikumból csak kettő maradt fenn a XV. századra.
A nemesség az elkövetkező századokban is a magyarság soraiból került ki. Ám
a parasztság helyzete nem volt ilyen egyértelmű. Az 1565-74. évi dézsmajegyzék még
arról árulkodik, hogy a vármegye lakosságának többsége magyar volt. Ám az 1775-ös
összeírás már kisebbségi számban írja le a magyar nevezetű parasztokat (37%).
Az 1910-es népszámlálási adatok még azt tükrözik, hogy a vármegye
lakosságának 59%-a beszélt magyarul, illetve még a magyarság volt többségben, de ez
valószínűleg, a ruszinság nemzeti öntudatának a hiányából következik.
Ugocsa megye anyanyelvi megoszlása az 1910-es népszámlálási adatok szerint:
Magyar
Ruszin
Oláh
Német
Egyéb
Összesen

42677
34415
9750
4632
281
91755

46,5%
37,5%
10,6%
5,1%
0,3%
100%

Feltehető a kérdés, hogy hol van a XVIII-XIX. század folyamán beköltözött
zsidó lakosság? Nagy valószínűséggel a magyar és a németül beszélők közzé lettek
besorolva.
Fontos még megemlítenünk a vármegye lakosságának vallási hovatartozását,
mivel ezáltal könnyebben megérthetjük az itt élők mindennapjait. Mint Magyarország
más területein, úgy Ugocsában is, ebben az időben, a római pápához tartozott az
egyház, tehát római katolikus vallást gyakorolták a hívek. Feltehetőleg az ugocsai
főesperesség központi temploma a szőlősi templom volt, ami nagy valószínűséggel a
XIII. század elején épült fel. Központja azért itt lehetett, mert Zsigmond király egyik
irata Szőlőst már városnak (civitas) nevezi, és a XVI. század fordulóján itt alapítanak
ferences rendi kolostort is.52
A vallási élet áttekintéséhez vagy a vallás elterjedésének tanulmányozásához,
meg kell vizsgálnunk, hogy mikor is épültek az első templomok. Említettük már a
sásvári főesperességet, ahol bizonyára templom és parókia is létezett (a főesperesség
szóból kiindulva), de ez a tatárjárás nyomán elpusztult.
Templomépítési jogot első ízben a királyházi szász hospesek kaphattak az
1262-es kiváltságok alkalmával. Ezt a feltételezést oda lehet visszavezetni, hogy a
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kiváltságok között szerepelt a saját papjuk megválasztása. Ezen feltevés alapján a
többi szász településen is épültek templomok, de ezt pontos adatok nem bizonyítják.
Annyi bizonyos, hogy Csepe temploma a XII. század végén, a XIII. század elején
épült. Tény, hogy 1236-ban, amikor Batu kán feljött a mongolokkal és a tatárokkal
egészen Pannóniáig, akkor már állt a templom. A templomot bizonyos Stefán vagy
Csépén nevű úr építtette, innen ered, illetve ebből következik a Csepe elnevezés is.
Annak idején úgy szólt a törvény, hogy amilyen vallású a földesúr, azt a vallást volt
köteles felvenni a falu lakossága is.53 Állítólag a templom alatt alagút volt kiépítve,
amely az elmondások szerint a Fekete-hegyig vezetett. A templom külső javítása
alkalmával az alagút bejáratának az ajtaja szépen kivehető volt. A templom kőből
épült. Erős falai és az alagút védelmet és menekülési lehetőséget nyújtott az
embereknek a tatárjárás idején.
E községben szászok telepedtek le hajdan. A legrégebbi időktől királynői
birtok. Plébániája az 1545. évi 25. törvénycikkelyben az elsőrendűek között szerepel.
Az ardai plébánosról az 1334. évi pápai tized is megemlékezik. A templom szentélye a
XIII. századi, gótikus hajója és tornya a XV. században épült. Később a hitújítók
kezére került.54
A vármegye északi részén elhelyezkedő legnagyobb község Salánk, ami a XIV.
század elején keletkezhetett. Római katolikus plébániáját az 1332-1337. években
összeállított pápai tizedjegyzékben találjuk először. Mindenszentek tiszteletére épült
római katolikus temploma a XIV. század végén épülhetett. Plébánosának hatalma
kiterjedt a környező településekre is, mivel a környező települések plébánosairól nem
szólnak dokumentumok.55
A vármegye középső részén helyezkedett el a nyírteleki puszta, ahol a későbbi
Tiszaújhely területén épült fel 1220-ban a római katolikus templom. Ez azt bizonyítja,
hogy a terület ebben az időben is lakott volt. Valószínűleg szórványosan volt
benépesülve, de a templom léte bizonyítja, hogy közösségi forma létezett.
Valószínűleg a templomot Ujhelyi Jusztina építette, de ezt cáfolja, hogy a
dokumentumok arról szólnak, hogy az Ujhelyi család csak 1300 után települt meg
ezen a területen. A templom alatt kripta húzódik, amiben az Ujhelyi család
temetkezett.56
A XIV. század második felében a vármegyében két új népcsoport települt meg:
a ruszinok és az oláhok. Ez a két népcsoport magával hozta a görög keleti vallást, mely
hamar meghonosodott Ugocsában és hamar a legelterjedtebb lett a vármegyében. A
megtelepülés két irányban történt. A ruszinok Máramaros és Bereg vármegyékből
telepedtek át a vármegye északi, észak-keleti részére. A megtelepülés folyamán a már
meglévő falvakban találtak otthonra, hol hamar elterjedt a görög keleti vallás, ami a
templomok átkeresztelését vonta maga után.57
Az oláhok az Avas-hegy oldalán telepedtek le, hol kiváltságaik révén, szabadon
gyakorolhatták vallásukat. A XVI. századra a két új népcsoport nagy többsége
elmagyarosodott, de vallásukban továbbra is megmaradtak. Az 1646-os ungvári unió
szentesítette a görög katolikus vallást, ami azóta is a Nagyszőlősi járás egyik
legnépesebb egyháza.
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Következtetés és jövőkép
Az itt élő magyarság helyzete az első, majd pedig a második világháború után
tovább nehezedett. A magyarság az ukrán (ruszin) etnikummal szemben tovább
csökkent. A mai napokban a Nagyszőlősi járás lakossága 117,6 ezer fő. Ebből az
ukránok 71,4%-ot tesznek ki, a magyar lakosság pedig mindössze 26,2%. A terület
történetében bekövetkezet népesség változás után, ez a számadat nem olyan meglepő.
Nagy valószínűséggel, de természetesen nem ekkora különbséggel, még ha nem is
csatolják el Kárpátalját Magyarországtól, akkor is az ukránok (ruszinok) lennének
túlsúlyban. A járás 50 településből áll, ebből 26 településen, a járás sík területén, élnek
többségben magyarok. Az üzemek többsége is a járási központban illetve a síkságon
elterülő falvakban helyezkedik el.
A XXI. században az itt élő magyarságnak új problémákkal kell szembenéznie.
Két fontos momentumot emelnék ki: 1. az életkörülmények javítása, 2. a magyar
iskolák megmentése.
Az első kérdésről tudni kell, hogy az egykori Ugocsa vármegye területén a
legfontosabb gazdasági ágazat a földművelés és az állattenyésztés volt. Ezen a
területen nem találhatók nemesfém- vagy ásványi kincseket rejtő nagy bányák
(ellentétben Máramaros vagy Bereg vármegyékkel). A magyar korszakban a
földművelésen kívül csak kisseb cégek működtek. A szovjet időszakban, az itt élő
magyarság megélhetését, a kolhozok, és a főleg Nagyszőlősön telepített, gyárak adták.
Az Unió széthullása után a sok magyarok lakta község lakosának egyetlen megélhetési
lehetőségét háztáji gazdaságok adták. A 2000-es évektől egyre több új üzem és gyár
alapult a járásban. A legfontosabbak: Sanders, Automativ, (Nagyszőlős) és több
konzervgyár (Fancsika, Tiszakeresztúr, Péterfalva). A 90-es években sokan külföldön
kerestek munkát, de a mai napokra a külföldön dolgozók száma folyamatosan
csökken. Hogy mi lenne a megoldás a magyarlakta települések életkörülményeinek
javítására? Elsősorban a Beregszászi járásban már jól működő falusi turizmus
megkezdése a Nagyszőlősi járásban, illetve azokban a településekben ahol már
működik, az továbbfejleszteni.
A magyar iskolák megmentése a legfontosabb és legsürgetőbb feladat. Sajnos a
magyar iskolások létszáma folyamatosan csökken. Az oka az, hogy a magyar szülők
ukrán osztályokba íratják a gyerekeiket. Sajnos ez a magyar osztályok megszűnéséhez
fog vezetni. Azon iskolák magyar tagozatai vannak legnagyobb veszélyben, ahol a
magyar iskola mellett működik ukrán tannyelvű iskola vagy párhuzamos osztály. A
helyi és anyaországi érdekvédő szervezeteknek nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a
Nagyszőlősi járásban működő iskolák megmentésére.
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Veres Szabolcs, egyetemi hallgató
Meg nem valósult autonómia Kárpátalján (1919-1939)

A kárpátalajai magyarság történetének bemutatása nem egy egyszerű feladat
különös tekintettel a két világháború közötti időszakra gondolva. Az itt élő
magyaroknak a történelem során most kellett először szembesülniük azzal a
kézzelfogható ténnyel, hogy többé már nem Magyarország a hazájuk. Idegenek
szülőföldükön.
Ám mégis volt remény, hogy egyszer talán, nemis olyan sok idő eltelte
múlva újra Magyarország állampolgárának nevezhessék magukat az itt élők. Ennek
egyetlen reménysugara maradt az 1919 szeptemberében Saint-Germain-en-Laye-ban
aláírt békeszerződés, melyben az újszülött Csehszlovák állam képviselői biztosították
az I. világháború győzteseit, hogy készek megadni a kárpátaljai magyar lakosság
számára az autonómia státusát. A történelemkönyvekből mára már tudjuk, hogy ez
csak ígéret volt és maradt is.
A kárpátaljai autonómia fogalma lassan az idő homályába vész. De nem
kellene, hogy tovatűnjön míg élnek e vidéken magyarok. Elődeink hibáiból
tanulhatunk. A podkarpatszka ruszi magyarság mintája lehet a mai XXI. századi
magyarság számára. Ez a példa lehet, mely Kárpátalján a magyarságot a
megosztottságból újra az egység felé vezeti. A cél, hogy belássuk azt, hogy a
felelősséget nem minden esetben más viseli. A sorsunk csak rajtunk múlik.
A korszak bemutatása összetett és nehéz. Érdemes három alapvető részre
bontani a két háború közötti kárpátaljai magyarság történelmét:
1. Kárpátalja a Csehszlovák Köztársaság kötelékein belül.
2. Magyar érdekképviselet Podkarpatszka Ruszban.
3. Az első választások és Kárpátalja kiépülése.
Kárpátalja a Csehszlovák Köztársaság kötelékein belül
Az első világháború befejezése után a győztes nagyhatalmakra most egy új
feladat hárult. A központi hatalmak végleges katonai veresége és kapitulációja után
most a további jövőjük sorsa volt a tét. Hazánk további léte most az európai győztesek
kedvére volt bízva. Az ország lakosainak lassan hozzá kellett szokniuk ahhoz a
gondolathoz, hogy többé már nem lesz Nagy Magyarország. Kárpátalja
magyarságának is szembe kellett néznie ezzel a fenyegető ténnyel.
Az első világháborút lezáró Párizs környéki békék eretében 1919.
szeptember 10-én Saint-Germain-en-Laye-ban írták alá azt a szerződést, mely
értelmében Csehszlovákia megkapta a mai Kárpátalja területének több mint a
kétharmadát (70,7%). Csehszlovákiához került Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros
(nagyobb része) vármegye s vele együtt az itt élő magyarság. 1920. február 29-én kelt,
és március 6-án kihirdetett törvény értelmében, Kárpátalja hivatalos és új cseh neve
„Podkarpatská Rus”, illetve másik formában: „Rusínsko” lett.58
Az okmány második fejezetének 10. cikkelye szerint „Csehszlovákia
kötelezi magát, hogy a Kárpátoktól délre lakó rutének területét a Szövetséges és
58

Sbírka zákonů, 1920. XXVI. rész; A Csehszlovák Köztársaság Alkotmánylevele, 1923. 24. old.
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Társult Főhatalmak által megállapított határok között a Csehszlovák Államon belül
autonóm egység alakjában fogja megszervezni…” Ezzel a cikkellyel egyenesen
kimondta, hogy Podkárpátszká Rusz lakóinak biztosítva van az autonómia. Sőt e
szerződés 11-13. cikkelyeiben a Csehszlovák Köztársaság kötelezte magát, hogy a
békeszerződés által odaadott Kárpátalját saját önkormányzattal rendelkező autonóm
egységként szervezi meg. Autonóm gyűlést állít fel, amely saját törvényhozó hatalmat
kap. Önrendelkezésjogokat biztosít továbbá még a nyelvhasználat, az oktatásügy, a
vallásügy, valamint a helyi közigazgatás kérdéseiben.59 Sajnos a valóságban ez
teljesen mást tükrözött.
A csehszlovákok a podkarpatszka ruszi autonómia kérdését nem tették félre
(mert a párizsi békekonferencián biztosították a nagyhatalmakat arról, hogy az
országot demokratikus alapokra építik és ennek elméleti részét teljesíteni is szerették
volna). Hozzáláttak a terület teljes közigazgatási átszervezéséhez. Ezekben az időkben
Podkarpatszka Ruszban a legfőbb hatalmi és rendfenntartói szerv a katonaság volt. A
hatalom a katonai parancsnok E. Hennoque francia tábornok kezében összpontosult.
Közigazgatási és polgári ügyekért felelős vezetőnek J. Breichát nevezték ki.
1919. november 8-án életbe lép a Generalny Statutum (Általános
szabályzat), mely dönt Podkarpatszka Rusz közigazgatási berendezkedéséről. Ez a
rendelet kimondja: „A Kárpátaljai ruszin nép szabad és a Csehszlovák Köztársaság
hozzálát addig is, míg az országgyűlés összehívható lesz, a kárpátaljai ruszin terület
autonóm kormányzásának megszervezéséhez mindazon ügyekben, melyekben a párisi
békeszerződés értelmében a nép önrendelkezési joggal intézkedik.” 60
Az új hatalom azonnal hozzálátott a közigazgatás, kultúra, oktatás, stb
átszervezéséhez. Első lépésként a csehszlovákok eltörölték a vármegye rendszert.
Kárpátalját négy nagy közigazgatási egységre (zsupa) osztották fel. Ezek voltak az
ungvári, munkácsi, beregszászi és máramarosi zsupa. A zsupákat járásokra tagolták.
1921. október 15-től életbe lépett a belügyminisztérium rendelete, melynek
értelmében Podkarpatszka Rusz három részre (zsupára) tagolódott: 1. Ungi zsupa,
székhelye: Ungvár (ungvári, perecsenyi, nagybereznai, szerednyei járás), 2. Beregi
zsupa, székhelye: Munkács (munkácsi, alsóvereckei, szolyvai, latorcai, ilosvai,
mezőkaszonyi, tiszaháti járás), 3. Máramarosi zsupa, székhelye: Huszt (técsői,
taracközi, nagybocskói, rahói, huszti, dolhai, ökörmezői, nagyszőlősi járás). 61
Kárpátalja közigazgatási székhelyéül Ungvár városát tették meg. A városra a csehek
döntése egyértelműen stratégiai szempontból esett, mert Ungvár sokkal közelebb volt
a szlovákok által sűrűbben lakott területekhez, mint például Munkács, amely földrajzi
fekvéséből adódóan sokkal megfelelőbb lett volna. S egy esetleges újabb háború
esetén Ungvár és folyója az Ung, mint tökéletes és természetes határvonal szerepelt a
csehek katonai dokumentumaiban.

Halmosy Dénes, 1966, 87–92. old.
Ruszinszkói Magyar Hírlap, 1925. július. 7. 3. old
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Kárpátalja 1919-2009, Bp., Argumentum MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2010. 51-52. old.
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Magyar érdekképviselet Podkarpatszka Ruszban
1918-tól kezdve egész az 1920-as évek eljéig Kárpátalján a társadalmon
belül csoportosulások képződtek/alakultak az értelmiség köreiben. Ez az időszak
egyben a politikai pártok kialakulásának az időszakát is jelentette. A helyi lakosság az
Osztrák-Magyar Monarchia uralma után most egy teljesen új állami és közigazgatási
berendezkedéssel kell szembenéznie. Számolva az új körülményekkel és azok
lehetőségeivel a magyar ajkú értelmiségiek különböző pártokba tömörültek. A
pártokba való tömörülés nem egyedül a magyar kisebbségre volt jellemző. A
Kárpátalján élő német, zsidó és ruszin, orosz kisebbségek is pártokat,
pártszövetségeket kezdtek alkotni.
Az ilyen típusú tömörülések elsődlegesen Kárpátalja soknemzetiségű
lakosságából adódtak. Mégpedig, ha megnézzük például a mai XXI. századi
Kárpátalja nemzetiségi eloszlását, akkor jól láthatjuk, hogy ez a terület még ma is
megmaradt a „nemzetiségek olvasztótégelyeként”.
Másodlagos oka a politikai pártokba való tömörüléseknek a kisebbség
részéről az volt, hogy az értelmiség megértette és tényként fogta fel azt a helyzetet,
hogy most nem ők (magyarok) az államformáló nemzet, hanem a csehszlovákok. Most
„mi, magyarok vagyunk abban a helyzetben, melyben eddig majd öt évtizeden át a
csehek és szlovákok voltak” — mondja Korláth Endre Ungváron tartott beszédében. 62
Harmadlagos oka a politikai élet születésének pedig az önrendelkezés és az
anyaország utáni vágy és jog volt. Mert ugyanúgy a magyarok, németek és zsidók is
autonómiát szerettek volna Kárpátalján és ennek csak politikai és jogi úton tudnak
hangot adni egy újonnan született, demokratikus alapokon nyugvó államban.
A Podkarpatszka Rusz időszakanak legjelentősebb magyar pártjai voltak a:
Magyar Jogpárt; Őslakosok Autonom Pártja; Keresztenyszocialista Párt; Kisgazda-,
Kisiparos és Földműves Párt (kesőbbi nevén Magyar Nemzeti Párt), amelyek önálloan,
illetve pártszövetségben fejtették ki tevékenységüket.
1920. június 1-jén Ungváron megalakult a Ruszinszkói Magyar Jogpárt.
Elnöke Korláth Endre helyi ügyvéd, aki 1881-ben Botfalván született.63 A hatóságok a
Magyar Jogpárt működését csak június 12-től engedélyezték.
A párt céljai voltak:
1.
A ruszinszkói magyarság politikai, társadalmi, gazdasági és
kulturális érdekeinek megvédése.
2.
A magyarság hagyományainak és nemzeti érzelmeinek ápolása a
köztársaság keretein belül.
3.
A magyarság számának és teljesítményeinek megfelelő
érvényesítése a társadalmi és közéletben.
4.
A szociális és gazdasági élet demokratikus alapon való fokozatos
fejlesztése.64

Фонд 2. Спр.266., Арк. 158. "Псреписка з Міністерством внутрішніх справ, поліційними і
окружними урядами про діяльність політичних буржуазних партій на Підкарпатській Русі
(Автономно- Зсмледільський Союз. Угорська, Християнсько-народна, Українська соціалістична,
інформація про засідання)". 120. old.
63
Ferkó Okszána, Márian Tokár: (2008) 90.old
64
Фонд 2. Спр.266., Арк. 158. "Псреписка з Міністерством внутрішніх справ, поліційними і
окружними урядами про діяльність політичних буржуазних партій на Підкарпатській Русі
(Автономно- Зсмледільський Союз. Угорська, Християнсько-народна, Українська соціалістична,
інформація про засідання)"49. ст
62
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A Magyar Jogpárt politikai programja első helyen mondja ki , hogy
célja/feladata a békeszerződésben biztosított és az őslakosság érdekeinek legjobban
megfelelő autonómia minél szélesebb kiépítése, különös tekintettel a magyarság
részére biztosított jogokra. (Őslakónak tartunk minden olyan ruszinszkói egyént, aki itt
született vagy a forradalom kitörése előtt itt már illetőséggel bírt).
A Ruszinszkói Őslakosok Autonóm Pártja működését a hatóságok 1921.
december 7-én engedélyezték hivatalosan. Vezetője Árky Ákos (Ungvár, 1859 Budapest, 1942) nyugalmazott katonatisztként (ezredes)65 lépett politikai pályára. A
párt „Ruszinszkó összes lakossága” érdekében, gazdasági, szociális követelések
mellett, többek között szorgalmazta a „békeszerződésben biztosított” autonómia
megadását, „a vármegyei, városi, községi, és egyházi autonómiának” visszaállítását és
tiszteletben tartását. A párt első szereplésére 1921 májusában került sor, amikor a
ruszinszkói magyar pártok nagy létszámú küldöttséget menesztettek Prágába, hogy a
minisztériumban tegyék meg panaszaikat.
Árky is csakúgy, mint Korláth Endre az autonómia kérdését mindennél
előbbre valónak tartotta. 1927-ben Budapesten Árky ismertette elképzeléseit a
ruszinszkói magyarságra és Ruszinszkó autonómiájára vonatkozóan. 66
Elképzelésében nem követel mást csak az 1919. szeptember 10-i saintgermain-i békeszerződésben aláírt autonómia feltételeinek a megadását. Ennek
értelmében az 1920. február 29-én elfogadott Csehszlovák alkotmánytörvényben való
jogok megadását. Mégpedig azt, hogy a Csehszlovák Köztársaság és az autonóm
Podkarpatszka Rusz egy állami közösséget képeznek, úgy hogy Podkarpatszka Rusz
megkapja az összes rendelkezési jogot, amit az autonómia fogalma megkövetel.
Az első választások és Kárpátalja kiépülése
Benešéknek soha sem jutott eszükbe a podkarpatszka ruszi autonómia
megadásának még a gondolata sem. Kezdetben még egyszerű dolguk volt, mivel
olyan, mint politikai élet nem létezett Kárpátalján. Hivatalosan is úgy állították be a
területet, mint az országnak a legelmaradottabb része, amelyik egyáltalán nem érett
még meg semmilyen autonómiára és még a politizálásra is felkészületlen.
Az idő eltelte azonban nem őket igazolta. A podkarpadszka ruszi pártok egyre
nagyobb erővel követelték a nemzetgyűlési választásokat. Antonin Svelha (19221929) miniszterelnök a helyzet megoldására Kárpátaljára küldte Otokar Frankenberger
miniszteri tanácsost. Frankenberger engedve a pártok követelésének, belement a
választások kiírásásba.67
A podkarpatszka ruszi országos parlamenti választásokat 1924. március 16ára írták ki, amelyeket pótválasztásoknak neveztek. A választásokon minden etnikai
közösség és csehszlovák pártok is képviseltették magukat.68
Csehszlovákiában arányos, listás választási rendszer volt érvényben. A
mandátumokat fennmaradó szavazatok esetén kettő vagy három körben osztották ki.
Ferkó Okszána, Márian Tokár (2008) 78.old.
Фонд 2. Спр.267, Арк.79. "Переписка з Міністерством внутрішніх справ, поліційними і
окружними урядами про діяльність угорських політичних партій на Підкарпатській Русі (інформація
про засідання)" 20. old.
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Ruszinszkói Magyar Hírlap 1923. június 26. 3. old
68
Фонд 2. Спр.240. Арк. 149. "Переписка з Міністерством внутрішніх справ, поліційними і
окружними урядами про діяльність політичних буржуазних партій на Підкарпатській Русі
(автономно- земледільський союз. Русько-національно-автономна. РНЦР Рада, інформація про
засідання). І том". 126. old.
65
66
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Podkarpatszka Ruszban a két világháború között a szavazásra jogosultak száma 245
ezer és 285 ezer között mozgott, a részvételi arány pedig szinte mindig 80% fölött
volt. Így az általában kilenc-tíz képviselői hely kiosztása esetén egy mandátum
megszerzéséhez kb. 27-30 ezer szavazatra volt szükség.
Az első hivatalos választásokon végül is tizenhárom párt indult. Ez soknak
tűnhet, de figyelembe véve a korszak politikai viszonyait, átlagosnak nevezhető.
A Rusz területén a magyar politikai pártok közül a Magyar Jogpárt; az
Őslakosok Autonóm Pártja; a Keresztenyszocialista Párt és a Kisgazda−Kisiparos és
Földműves Párt (kesőbbi neven Magyar Nemzeti Párt) képviseltette magát. A magyar
pártokon kívül jelen voltak még ruszin, zsidó, ukrán és orosz nemzetiségi összetételű
pártok is.69
A Podkarpatszka Ruszban jelenlévő különböző szervezetek több kérdésben
is egyetértettek, sőt támogatták is egymást. Nagy egyetértés mutatkozott például az
autonómia kérdésében és a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatásával kapcsolatban
is. Ezt bizonyítja az is, hogy a választások idején elég gyakori volt a közös lista több
párt esetében, ám fokozatosan egyre jellemzőbbé vált a széthúzás. Valamennyi
szervezetet hasonló célok vezérelték, viszont másként kívánták azokat elérni. Így volt
megfigyelhető a fokozatos távolodás a ruszin és magyar érdekképviseletek között,
vagy a baloldali pártok közötti széthúzás. 70 Abban azonban mindegyik párt egyetértett
(független nemzeti és politikai hovatartozásától), hogy Podkarpatszka Rusz a
Csehszlovák Köztársaságon belül fokozottan hátrányos helyzetben van. A társadalmi
problémák megoldását – ha ezt mindegyikük más eszközzel is akarta elérni –
elsőrendűnek tekintették. És mindegyiküknél az első helyen szerepelt Podkarpatszka
Rusznak a saját önrendelkezési joggal való felruházása. Ez alól érthető okokból csak a
kormánypárt volt kivétel.
A választás a lakosság aktív részvételével zajlott. A képviselőválasztásra
jogosult 289.789 szavazóból 257.332, a szenátorválasztásra jogosult 243.448
szavazóból 215.207 polgár járult az urnákhoz. 71
Jó eredményként lehetett elkönyvelni a magyar pártok szereplését is. A
leadott szavazatok alapján a magyarok egy mandátumi helyet kaptak meg, amelyet
Korláth Endre használhatott fel.
A választások sikere és választásra jogosult szavazók nagy részvételi aránya a
csehszlovák állmavezetőknek nem töltötte el nagy örömmel a szívét. Mivel ez azt
jelentette, hogy Podkarpatszka Rusz már megérett a politizálásra és le is tette az ehhez
szügséges felvételi vizsgát a választásokkal. A másik tanulság a csehszlovákok
számára az volt, hogy Kárpátalja érdekeit és vele az autonóm elképzeléseket is már
négy szenátor és tíz parlamenti tisztségviselő képviseli a csehszlovák
törvényhozásban.
A magyar pártok közül az 1920-as évek második felére megszűnt a Magyar
Jogpárt és az Őslakosok Autonóm Pártja. A Kisgazda − Földműves és Iparos Párt
átalakult Magyar Nemzeti Párttá (1926–1936).

Ruszinszkói Magyar Hírlap, 1923. augusztus. 14. 1. old.
Фонд 2. Спр.
199. "Персписка з поліційними і окружними урядами по питанню діяльності
різних політичних партій на Підкарпатській Русі (Інформації про засідання партій Руська народна
партія. Німецька народна партія. Руська фашистська партія. Чехословацька народна партія. Народна
соціалістична партія), 56. old.
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A 30-as évek elejére az autonómia hangadói a magyarok mellett egyre inkább
a ruszinok lettek. Ezen belül is a autonomista ruszin párt, az Autonóm Földműves
Szövetség vagy Kurtyák-párt volt a legnagyobb hangadó.
A két világháború között eltelt időszak magyar politizálását egyes szerzők
(főleg ukrán szerzők) gyakran helytelenül illetik meg az irredenta kifejezéssel.72 A
helytelenségük nem feltétlenül történelmi ismertük hiányosságában keresendő, hanem
az irredenta kifejezés helytelen ismeretében. Az irredenta kifejezés vagy irredentizmus
olasz eredetű szó, annyit jelent: megváltatlan, visszaszerzendő. Azon politikai törekvés
megnevezése, ami egy vagy több más ország fennhatósága alatt álló terület akár
erőszakos úton történő annexióját hirdeti meg egy adott országhoz. A szóban forgó
területek etnikai összetételére, vagy a korábbi (akár vélt, akár valós) birtokviszonyra
hivatkozva.
Abban teljesen igazuk van a történészeknek, legyen az bármilyen
nemzetiségű, hogy a podkarpatszka ruszi magyarság tervei között szerepelt a Nagy
Magyarországhoz való visszacsatlakozás eszméje. Ezt nem is titkolták soha. Sőt
politikai programjaiknak a pontjai között is szerepet kapott ez a gondolat. De hogy a
korszak magyarsága és politikai vezetői egy fegyverrel a kézben harcoló, erőszakos,
minden eszközt felhasználó partizán csoport lett volna azt nehéz elhinni. Már csak
azért is, mert levéltári anyagokban nem találkozunk semmilyen ilyesféle incidenssel
vagy hasonlóval.
De gyakoriak voltak például a híres beregszászi tintadobálós esethez
hasonlók is. Mikor is a beregszászi református templomból az istentisztelet végén
kifelé haladó fiatal lányokat, asszonyokat, fiúkat, férfiakat tintával öntötték le csak
azért, mert magyarok voltak. Ilyen és hasonló esetekről a korabeli újságok is
beszámoltak nemegyszer, s ezek az újságok és rendőrségi jelentések megtalálhatóak a
kárpátaljai levéltárban.73
A meg nem adott, jogos autonómia ellenére a csehek mégis a szívükön
viselték vidékünk sorsát. A gazdaságilag, kulturálisan és közigazgatásilag elmaradott
Kárpátalját (Podkarpatszka Ruszt) szerették volna a többi országrésszel (Szlovákia,
Bohémia, Morávia) egyenlővé tenni. Erre a tervükre sem pénzt sem fáradságot, sem
erőt nem kíméltek.74
A két világháború közötti időszakban Ungvár (közigazgatási központ) európai
jellegű várossá vált, valódi közigazgatási, politikai, kulturális, oktatási, kereskedelmi
és gazdasági központtá. A város területéből több mint nyolcszázezer négyzetméternyi
földterületet utaltak ki beépítésre. Ezen családi házakat emeltek és új városnegyedek
alakultak ki.
A csehek egy teljesen új várost kezdtek kiépíteni Ungvárból. Mesterségesen
megváltoztatták Ungvár folyójának, az Ungnak a folyómedrét. A folyó két oldalára
gesztenyefákat telepítettek. Ez a gesztenyefasor ma is Közép-Európa leghosszabb
gesztenyefasora. 1928-ban Ungváron, a Drugeth utca 21. szám alatt felépült a
Proszvita Társaság Népi Háza Fodor Béla építész és Egresi Emil mérnök tervei
alapján.75
Гиря Володимир: Угорська іредента в міжвоєнному Закарпатті, Ужгород, Карпати,2012.р, 56 old.
Kárpáti Híradó, 1928. november. 27. 1. old
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Kiépülnek Ungvár közigazgatási lakónegyedei. Felépül a Népi tér és a Puskin
tér, valamint teljesen kiépül az Ung folyó jobb parti része. A megyei közigazgatási
hivatal (fehér ház) a Népi téren mindössze két év alatt (1934-1936) épül fel Anton
Krupka építész tervei alapján.76 Érdekesség, hogy a ma is megyei közigazgatási
hivatalként használt épület helyén az építkezés előtt Ungvár városának a
szemétdombja volt megtalálható.
Megkezdődött a városok és közutak kiépítése. Az 1920-as évek közepétől
folyamatosan épült ki Munkács, Beregszász, Nagyszőlős, Huszt, Técső és
Aknaszlatina. A városokban kemény borítású utakat fektettek le, mivel Kárpátalján az
utak még ebben az időben csak földutak voltak. A keményborítású utak nagyban
megkönnyítették a kereskedelem felgyorsulását. (Sok utat még ma is használnak a
közlekedésre mindenféle javítás nélkül).
Az első világháború előtt Kárpátalján nem volt kiépülve a megfelelő oktatási
rendszer. Az iskolák száma nagyon kevés volt, az oktatás pedig pénzbe került. A
szegény lakosság, aki főleg földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkozott nem
engedthette meg, hogy gyerekei pénzért tanuljanak. De a gyerekeknek fontos szerepet
jutott még a háztáji és földmunkákban is.
Az 1920-30-as években végrehajtott iskolareformmal új tantárgyakat és
programokat vezettek be az iskolákban. A kisiskolai törvény kimondta, a nyolcéves
általános tankötelezettséget. A volt magyar területeken addig hatosztályos elemi
népiskolák nyolc osztályossá bővültek. A csehszlovák nyelv oktatása kötelezővé vált
minden iskolában. Az iskolába járást az állam teljesen ingyenessé tette. Ezeknek az
intézkedéseknek köszönhetően az 1930-as évek végére már a gyerekek 80%-a
részesült valamilyen szintü oktatásban.
A magyar autonóm törekvéseket egyáltalán nem szabad összetéveszteni az
irredenta eszmeiség fogalmával. A két világháború közötti Kárpátalján élő magyarság
tevékenysége egyáltalán nem mutatott ilyesfajta jelleget. Az, hogy mindegyik magyar
párt és pártszövetség politikai programjában az első helyen áll az autonómia
követelése az teljesen jogos volt, mivel a nagyhatalmak az autonómia jogát az első
világháború utáni békeszerződésekban kézjegyükkel szentesítették és kötelezték rá a
csehszlovák államot, hogy ezeket a jogokat, ha tetszik nekik, ha nem biztosítaniuk
kell.
Az idő elteltével és a csehszlovák állam belpolitikájának folyamatos
megszilárdulásával egyidejűleg a kárpátaljai autonómia sorsa egyre csak a feledés
homálya felé haladt. Hiába szólalt fel bármely kisebbség, bármely politikai párt, az
csak az autonómia szóra süket csehszlovák államvezetői fülekre talált.
Zárszó
Kárpátalaja a Csehszlovák Köztársaság részeként néhány hónap
különbséggel húsz éven keresztül tartozott. Az eltelt majd két évtized alatt a térség
arculata nagyban megváltozott. Az előző évszázsdokhoz képest a cseh korszak bár
fájdalmas volt az itt élő magyarság számára még is rengeteg jelentős pozitív változást
hozott. A vidék a csehek alatt európai jellegűvé vált. Valódi közigazgatási, politikai,
kulturális, oktatási, kereskedelmi és gazdasági központ. Sajnos az ezt követő időszak
már sok jót nem hozott Kárpátalja életébe. A szovjet rendszer sajnos nem tudta
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fenntartani a meglévő és jól kiépített rendszert. S mára az ukrán semképes erre, bár
próbálkozások vannak.
Egyedüli felelőssé azonban a jogtalanul meg nem adott autonómiárt a
csehszlovák kormányt nem lehet megnevezni. A szerződést aláíró nagyhatalmakat is
felelősség terheli. 1919-ben aláírásukkal láttak el egy nemzetközi szerződést, melyben
annak a területnek ígértek autonómiát, melyiket meggondolatlanul adtak oda idegen
hatalomnak. Aláírni a szerződést volt erejük még, de gondoskodni a szerződésben
foglaltak megvalósításáról már elfelejtkeztek.
De most mindenekelőtt nézzünk magunkba. Gondolkodjunk el. Talán mi is
hibásak vagyunk. Vagyis inkább az akkori magyarországi politikai vezetés. Talán, ha a
magyar külpolitika külföldi szószólói jobban odafigyelnek a határokon kívül
rekedtekre. Talán, ha a gyengeségek ellenére is hittek volna a revíziós politikában, s
mertek volna ellentmondani vagy épp hangosan, s még hangosabban követelni.
S most, majd egy évszázad eleteltével már megtanult az anyaország
vezetése nemet mondani a nála hatalmasabbaknak is ha kell, s talán nem is mi
vagyunk a legkisebbek Európában.
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Bihari Csaba, előadó tanár, Ungvári Nemzeti Egyetem
Magyarország határainak változása a XX. század első felében

Magyarország határainak változását bemutatni nem egyszerű feladat. Egy olyan
történelmi folyamatról van szó, melynek gyökereit nehéz megtalálnunk. Mindenképp
meg kell említenünk az okok között a kisebbségek egyre erősödő nacionalizmusát és
szeparatizmusát, továbbá a magyar kormány elhibázott nemzetiségi politikáját. Nem
szabad megfeledkezni emellett a szomszédos országok területgyarapító szándékáról
sem, melynek nem titkolt célja volt, hogy a magyarországi nemzetrészeiket magukhoz
csatolják, azokkal a területekkel együtt, melyen az adott népcsoport élt. Mindezen
okok együttese nagyban hozzájárult az első és második világháborút követő területi
változásokhoz.
Ma a Kárpát-medencében élő valamennyi nemzetnek problémát okoz a
területén élő magyar kisebbség, erre a problémára az adott országok mindig más-más
módszerekkel igyekeznek megoldást találni. A „megoldások” szinte minden esetben a
kisebbségek beolvadását erőltetik a többségi nemzetbe, oly módon, hogy az adott
kisebbség előtt elzárják annak a lehetőségét, hogy alapvető jogaikat gyakorolhassák,
ilyen jog pl. az anyanyelv szabad használata az adott kisebbség számára a mindennapi
életben. Elegendő csak a napi híradásokat végigkövetnünk. Az euroatlanti integráció,
melytől a helyzet javulását várta Magyarország, gyakorlatilag semmit sem változtatott
a magyar kisebbség sorsán. A legrosszabb a helyzet a mai Szlovákia területén, ahol
mind a magyar nyelv használata, mind a magyar állampolgárság felvétele korlátozott.
Amennyiben pl. egy szlovák állampolgár felveszi egy másik ország állampolgárságát,
automatikusan elveszíti a szlovákot. Hasonló helyzet van kialakulóban Ukrajnában is,
legalábbis az egyre erősödő magyarellenes megnyilvánulásokból erre lehet
következtetni.
Ahhoz, hogy megértsük, mi vezetett a mai állapotokhoz, tudnunk kell, hogyan
alakultak ki a jelenlegi határok, melyek nincsenek tekintettel az emberek etnikai
hovatartozására, ezért aktuális ma a magyar határok huszadik századi alakulásának
történelmével foglalkozni.
Ezt az igen bonyolult történelmi folyamatot úgy lehet megfelelőképpen
ábrázolni, ha részekre bontjuk az egészet, vagyis három alapvető szakaszt különítünk
el a magyar határok alakulásával kapcsolatban:
1. A trianoni békeszerződés rendelkezései és következményei
2. A magyar külpolitika 1920-tól a második világháborúba való belépésig. A
revizionizmus
3. Az 1947-es párizsi békeszerződés és a „régi-új” határok
1. A trianoni békeszerződés és következményei
Magyarország első világháború utáni állapota igencsak egy halálos betegségben
szenvedő emberére hasonlított, akin már csak a csoda segíthet. A háborút követő
zűrzavaros évek, a kommunista hatalomátvétel, a területi veszteségek, a román
megszállás csak lassan tudták kijózanítani a magyar társadalmat pillanatnyi
elmezavarából. Mindezen folyamatok hatással voltak a Magyarországgal megkötendő
békeszerződés időpontjára és rendelkezéseire. A békediktáló nagyhatalmak ugyanis
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nem mutattak hajlandóságot a kölcsönös párbeszédre a kommunista vezetéssel, mely
Magyarországot irányította 1919-ben. Olyan irányításra volt szükség Magyarországon,
amely képes volt az országot konszolidálni, és nem akart szembeszegülni az 1919-re
kialakult status quo-val, vagyis elismerte az addig kialakult demarkációs vonalakat,
melyek egyébként részben megfeleltek a jelenlegi országhatároknak. A hatalmat végül
Horthy Miklós vette át a proletárdiktatúra bukása után.
A magyar békedelegáció számára a békeszerződés legfontosabb rendelkezései
már 1919. június 13-tól ismertek voltak, Clemenceau jegyzékét ekkor kapta ugyanis
kézhez a magyar fél.
Románia igényt tartott a Szatmárnémeti-Nagykároly-Nagyvárad-Arad
vasútvonalra, meg akarta szerezni a békéscsabai csomópontot a Szeged és Békéscsaba
közötti szárnyvonallal, valamint a Nagykároly-Mátészalka-Vásárosnamény-Csap
vasútvonalat, illetve ennek szárnyvonalait. Ezek többségét a bizottságban senki sem
támogatta. A Szatmárnémeti-Nagykároly-Nagyvárad-Arad vonal megszerzését illetően
azonban csak az amerikai fél tiltakozott. Az etnikai problémákat végül Sir Eyre Crow
felvetése „oldotta meg”. Azt ajánlotta, hogy a kérdéses etnikai hovatartozású területek
esetében azon ország felé billenjen a mérleg nyelve, amelyik velük szövetségben állt.77
Végül Románia nem kapta meg a békéscsabai csomópontot és a NagykárolyMátészalka-Csap vonalat sem.
A déli határok kérdésében az amerikai és brit delegáció a Bácska középső és északi
részét Szabadkával és Zomborral a Ferenc-csatornáig, valamint a Drávaközt egyaránt
Magyarországnál kívánta hagyni, ezt Olaszország is támogatta. A franciák a szerbek
érdekeit képviselték, vagyis a Bácskában a Szeged-Bácsalmás-Baja vonalat
szorgalmazták részben az ottani vasútvonal, részben pedig a vegyes lakosság miatt.
Ettől nyugatra Kiskőszegtől Pélmonostoron át Valpovóig húzódott a javaslatuk.
Vagyis a Drávaközt is a délszláv államnak kívánták juttatni. A jugoszláv-magyar határ
kijelölése ügyében végzett munkájára az albizottság március 18-án tett pontot.78
A csehszlovák albizottság február 27-én ült össze első ízben. A cseh igényekkel
szemben az amerikai, brit és olasz fél is azt javasolta, hogy a Csallóköz maradjon
Magyarország része. Ez ellen csak a francia Le Rond tábornok emelt kifogást, mivel a
Csallóközt is Csehszlovákiának akarta juttatni.
Komáromtól keletre még inkább eltértek a vélemények. A legészakibb határt az
olaszok javasolták, a britek és amerikaiak csak Rimaszombat esetében tértek el a
trianoni határoktól.
Március 3-án a felek mindegyike elfogadta, hogy a Vágtól az Ipolyig a Duna
legyen a határ. Csallóköz esetében nem jutottak egyezségre. Az amerikai, francia és
brit küldöttség a Börzsönyt és Romhányt is el akarta csatolni. Keleten gondot okozott
Sátoraljaújhely kérdése. Az itteni vasúti csomópont nélkül Csapra nem lehetett eljutni,
ami a Kárpátaljával való vasúti összeköttetést volt hivatott biztosítani. A
Csehszlovákiához történő csatolás ellen csak az amerikaiak tiltakoztak. Csallóköz
végül Csehszlovákiához került, amit a szövetségesük által felvetett gazdasági és
közlekedési érdekekre hivatkozva döntöttek el. Sátoraljaújhely esetében úgy
határoztak, hogy a várost Magyarországnál hagyták, vasútállomását és közvetlen
környékét viszont Csehszlovákiának adták. A Szlovákia és Magyarország közötti
határvonal azóta is a vasúti sorompóval azonos.79
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A csehszlovák-magyar határ ügye felvetett két speciális kérdést is: Kárpátaljáét
és a nyugat-magyarországi korridorét. A kárpátaljai területekre vonatkozó csehszlovák
követeléseket a felek egyhangúan támogatták, az olaszok azonban inkább
Magyarországnál kívánták hagyni ezt a régiót. Végül a csehekhez került, mint
Csehszlovákia különleges jogkörrel bíró autonóm területe.
Másként végződött a szláv korridor ügye. A csehszlovákok fő érvei a magyar
honfoglalás előtti szláv településszerkezet, és stratégiai szempontok voltak (értendő ez
alatt Magyarország és Ausztria szétválasztása). A követeléseket egyik nagyhatalom
sem támogatta, és az ügy megvitatását március 8-án egyhangúan elvetették.80
A párizsi békekonferenciára meghívott magyar békedelegáció gróf Apponyi
Albert vezetésével 1920. január 7-én érkezett Párizsba. Apponyi, január 16-án szóban
is kifejthette a magyar álláspontot. Apponyi a beszédet franciául mondta el, és csupán
összefoglalta angol és olasz nyelven, nem pedig elmondta, mint ahogyan azt számos
feldolgozás tévesen állítja.81
Apponyi már a beszéd nyitányában kifejtette, hogy a szerződést érdemi
változtatások nélkül a magyar fél nem fogadhatja el:
„… a békefeltételek úgy, amint Önök szíveskedtek azokat nekünk átnyújtani,
hazám számára lényeges módosítások nélkül elfogadhatatlanoknak látszanak. Tisztán
látom azokat a veszélyeket és bajokat, amelyek a béke aláírásának megtagadásából
származhatnak. Mégis, ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy
választania kellene a békének az elfogadása, vagy aláírásának visszautasítása között,
úgy tulajdonképpen azt a kérdést kellene feltennie magának: legyen-e öngyilkos azért,
hogy ne haljon meg.”82
A beszéd második részének nyitó szakasza a veszteségekkel foglalkozott,
melyek megbénítják Magyarországot, képtelenné téve bárminemű fejlődésre. Apponyi
felsorolta a területi, gazdasági, és népességbeli veszteségeket, melyek Magyarországra
nézve elfogadhatatlanok. Felkérte továbbá az ítélkezőket, hogy a büntetés az elkövetett
bűn arányaival legyen egyenlő mértékű. Felvetette továbbá, hogy a Magyarországtól
elszakítandó területek lakosságának 35%-a magyar, további 10%-a német, tehát a 11
milliós lakosság csaknem fele kerülne idegen államok uralma alá. 83
A beszédnek következő része már a földrajzi egység megbontásával vázolta fel
a kialakítandó határok igazságtalanságát, illetve végül a beszédben maga Apponyi
mondott le Magyarország teljes megmaradásáról és területének egy országban való
megtartásáról. Felhozza ugyanis a Wilsoni elveket, melyek népszavazást írnak elő a
vitatott etnikai területeken. Ez megfelelt Woodrow Wilson amerikai elnök 1918.
január 8-án meghirdetett 14 pontos kongresszusi üzenete 10. pontjának, ami a nemzeti
önrendelkezés elvét tartalmazza.
A záró harmadik szakaszban mondta el végül, hogy ez a rendezés semmiképp
nem fogja biztosítani Közép Európa későbbi békéjét, majd végül az ítélkező felek
józan döntésében bízva kezükbe ajánlotta Magyarország sorsát.
1920. március 8-án végül még egy alkalommal visszatértek a magyar ügy
megvitatásához, a Külügyminiszterek és Nagykövetek Tanácsa azonban Lord Curzon
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javaslata szerint határozott, aminek alapján lehetővé váltak a kisebb határmódosítások,
ha azt a helyszíni kijelöléskor igazságtalannak találják. Ezen a gyűlésen dőlt el az is,
hogy a későbbi határmódosítást, tartalmazó szöveget nem foglalják bele a
békeszerződés szövegébe, hanem külön kísérőlevélben hozzák a magyarok
tudomására. A Millerand-féle ún. Lettre d’envoi, amit később valóban a
békeszerződéshez csatoltak, tehát nem francia, hanem brit kezdeményezésre született,
és a francia kormányfő aláírása csak azért szerepelt rajta, mert ő volt a
békekonferencia elnöke.84
A békeszerződés 27. cikke rendelkezett arról, mely területek kerülnek átadásra
Magyarország részéről Ausztriának, a Szerb-Horvát-Szlovén-Államnak, Romániának
és Cseh-szlovákországnak. Eszerint Magyarország területe – Horvátország nélkül –
282 ezer km2-ről 93 ezer km2-re, vagyis 1/3-ára, lakóinak száma pedig 18,2 millióról
7,6 millióra csökkent, tehát a korábbi 43%-ára. Magyarország területe HorvátSzlavónországokkal együtt 325411 km2 volt, 20886487 lakossal, nélküle 282870 km2,
18264533 lakossal, ezt 92607 km2-re zsugorították, a lakosság száma, az 1910-es évi
népszámlálás adatait véve alapul 7599246 lett. Magyarország elveszítette tehát
Horvát-Szlavónországokon kívüli területének több mint 2/3-ad részét, pontosan
190263 km2-t. Elszakították a lakosság 58 %-át, szám szerint 10665287 lakost.
Horvát-Szlavónországokkal együttesen elszakítottak 232804 km2-nyi területet,
13287241 lakossal. A Magyar Királyság tehát elveszítette területének 71%-át és
lakosságának 64%-át.85
A területi rendelkezések mellett meg kell említeni a jóvátételről és a katonai
rendelkezésekről szóló részeket. A magyar hadsereg létszámát 35 000, a tisztikarét
1750, az altiszti karét 1313 főben maximálták. A hadsereg kiegészítésére csak a
toborzást engedélyezték, a szolgálati idejét 12 évben írták elő. Megtiltották légierő és
nehézfegyverek tartását, csupán 185 ágyút engedélyeztek – miközben a kisantant
felfegyverkezett. Nem engedélyezték repülőgépek és hadihajók gyártását. A flotta
csupán három felderítő naszádból állhatott, az adriai hadiflottát elkobozták az olaszok
részére.86
A jóvátétel összegét nem határozták meg pontosan 87, mivel az ország gazdasági
helyzete miatt nem lett volna képes azt fizetni, így élőállat és nyersanyagok
formájában volt kénytelen Magyarország fizetni a győztes nagyhatalmaknak.
A békeszerződés megkötésének napján Magyarország gyászba borult, minden
településen megszólaltak a harangok. Magyarországot eltemették.
A békeszerződést 1920. június 4-én írták alá a Párizstól 21 km-re található
Grand Trianon kastélyban. Az aláírással a magyar politikai élet jelentéktelennek
számító személyeit bízták meg. Benárd Ágoston és Drasche-Lázár Alfréd voltak, akik
aláírták a békeszerződést.
Az aláírással megbízott két miniszteren kívül a delegáció tagjai voltak még
Praznovszky Iván, gróf Csáky István és két magyar diplomata: Wettstein János
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követségi tanácsos, valamint Bobrik Arnó követségi titkár. A magyar sajtót Ottlik
György és Barabás Albert képviselte.
Legelőször Millerand mondott beszédet, melyben felszólította a magyar
küldöttséget a szerződés aláírására. Miután Benárd Ágoston és Drasche-Lázár Alfréd
ellátták kézjegyükkel az okmányt, a többi nemzet képviselői írták alá. Előbb az öt
főhatalom képviselői, majd a többiek következtek a francia ábécé sorrendjében. Az
aláírás után ismét Millerand mondott beszédet, amivel lezárta az ülést. A ceremónia
mindezzel együtt nem tartott tovább negyed óránál.
Fontos megemlítenünk Balassagyarmatot és Sopront. Ez a két város a lakosság
ellenállásának köszönhetően Magyarországnál maradt. 1919. január 19-én ugyanis a
Balassagyarmatot megszálló csehszlovák hadsereget a helyi lakosoknak és az ide
vezényelt magyar katonáknak sikerült kiverni a város területéről. A hősies helytállás
emlékére Balassagyarmat elnyerte a „Legbátrabb Város” (Civitas Fortissima) címet
2005-ben.88
Sopron esetében is a katonai ellenállásnak volt köszönhető, hogy a város és
környéke Magyarországnál maradt. Az 1919-ben a várost elfoglalni akaró osztrák
alakulatokat ugyanis az itt állomásozó szabadcsapatok rendre megfutamították. A
terület ugyanis Ausztriához került volna. A magyar kormány tehetetlennek
mutatkozott a szabadcsapatokkal szemben, igazából támogatta az irreguláris
osztagokat. Végül a terület hovatartozását népszavazással döntötték el, aminek az lett
az eredménye, hogy Sopron és a környékén lévő 10 falu Magyarországnál maradt. Az
Ausztriához való csatlakozást 8227 szavazat támogatta, Magyarország mellett 15334en szavaztak 1921. november 25-én. Az országgyűlés a soproni népszavazás
emlékének törvénybe iktatásáról szóló 1922. évi XXIX. törvényben a Civitas
Fidelissima, azaz a leghűségesebb város címmel jutalmazta a várost.89
A csehszlovák-magyar határon azonban sor került apróbb változtatásokra. Ezek
közül meg kell említeni két kis falu, Somoskő és Somoskőújfalu átengedését
Magyarországnak, az ide tartozó Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. környező aknáival
együtt. A veszteségért Csehszlovákiát más határszakaszokon kompenzálták. Az
ügyben a Nemzetek Szövetsége 1923. február 15-én döntött. A döntést mindkét állam
tudomásul vette, és érvényességét 1924. február 9-én külön megállapodásban
elismerte.90
Az Egyesült Államokkal Magyarország különbékét kötött. Ezt az okmányt
1921. augusztus 29-én írta alá az USA magyarországi megbízottja, és gróf Bánffy
Miklós, magyar külügyminiszter.
Az Egyesült Államok a különbéke értelmében minden jogot és kötelezettséget
megkapott, mint minden más szövetséges főhatalom, de azoknak számos részét nem
fogadta el. Magyarország részéről ez azért is különösen fontos, mert az USA a trianoni
békeszerződés II. részére, vagyis a határokra vonatkozóan nem vállalt „semminemű
kötelezettséget”: „… az Egyesült Államok az említett Szerződés II., III., IV. és XIII.
részében foglalt vagy azokra vonatkozó rendelkezések tekintetében semminemű
kötelezettséget nem vállalnak.”91
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Az okmányt a nemzetgyűlés 1921. december 13-án fogadta el, a megerősítő
okiratokat a felek december 17-én cserélték ki egymás között. Becikkelyezése 1921.
évi XLVII. törvényként, szintén 1921. december 17-én történt meg.92
Az amerikai-magyar különbéke jól mutatja azt, hogy nem mindegyik
nagyhatalomnak állt érdekében Magyarország határainak oly mértékben történő
megváltoztatása, mint ahogyan azt tették az európai békediktáló felek.
2. A magyar külpolitika 1920-tól a második világháborúba való belépésig.
A revizionizmus
A trianoni békeszerződés aláírása körüli hónapokban a magyar külpolitika nem
rendelkezett határozott vonalvezetéssel. Magyarország külpolitika tapogatózása, a
szövetségesek keresése, illetve a revíziós célkitűzéseinek megvalósítása olyan
helyzetet teremtett, amiből kikerülni csak a korábbi győztesek támogatásával lehetett.
A magyar vezetés által szorgalmazott francia–magyar közeledésből, illetve a lengyel–
magyar–román blokk tervéből részben a Romániával szemben támasztott és
Bukarestben, valamint Párizsban egyaránt teljesíthetetlennek ítélt magyar revíziós
igények miatt semmi sem lett. Nem járt nagyobb eredménnyel a magyar–csehszlovák
megbékélés terve sem 1921 tavaszán és nyarán. A trianoni határok etnikai elvű
kiigazítása, amit a magyar fél elengedhetetlennek tartott, Prága számára
elfogadhatatlan volt.
A másik lehetőség, amellyel a magyar külpolitika az 1920-as évek legelején
számolt, a vesztes államok német vezetés alatti összefogása, a status quo fegyveres
felborítása s lehetőség szerint a régi határok visszaállítása vagy egy azokhoz közelítő
új határvonal elérése volt. Ez a magyar magatartás is hozzájárult ahhoz, hogy
Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia 1920–21 folyamán olyan szövetségi
szerződéseket kötött, amelyek egyetlen célja Magyarország sakkban tartása és egymás
kölcsönös megsegítése volt nem provokált magyar támadás esetére.93
A magyar külpolitika meghatározó irányvonala így 1923-tól a „megbékélés és a
beilleszkedés” lett.94 Ennek egyik első jele Magyarország felvétele volt a Nemzetek
Szövetségébe 1922. szeptember 18-án. Ezt követte a nemzetközi kölcsönért
folyamodás 1923 elején, amelynek egyik kibocsátási feltételeként a magyar
kormánynak még egyszer el kellett ismernie a trianoni békeszerződésben megállapított
határok érvényességét, és egyben azt is garantálnia kellett, hogy a Habsburg-dinasztia
egyik tagja sem tér vissza a magyar trónra.
A magyar diplomácia az 1920-as évek második harmadában rendkívül szűk
mozgástérrel rendelkezett. Aktivitása a magyar–szovjet viszony rendezésére, és a
magyar–jugoszláv szembenállás mérséklésére irányult. Ezek a próbálkozások azonban
nem hoztak eredményt.
A külpolitikai elszigeteltségből való kitörés első jelentős lépésének az
Olaszországgal kötött barátsági szerződés tekinthető, amelyet 1927. április 5-én írtak
alá Rómában. A kezdeményezés Mussolinitől indult ki, aki Jugoszláviával szemben
keresett szövetségest, s egyúttal a kelet-közép- és délkelet-európai francia befolyást
akarta ellensúlyozni.
1927–28-as beszédeiben Bethlen ismét nyíltan vállalta kormányának és az
országnak mindvégig legfőbb külpolitikai célját: a revíziót. „Mi nem tartományokat
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vesztettünk el. Bennünket földaraboltak. […] mi fajunk egyharmadáról örök időkre le
nem mondhatunk. Ezt igazságul elfogadni nem tudjuk. […] Ezekre a határokra egy
végleges békét felépíteni nem lehet. Ezekre a határokra fel lehet építeni egy börtönt,
amelyben mi vagyunk az őrzöttek és a győzők az őrzők. […] nekünk más határokra van
szükségünk” – szögezte le például 1928 elején debreceni beszédében.95
A magyar diplomácia kísérletet tett a német–magyar kapcsolatok szorosabbra
fűzésére is. Végső célként egy olasz–magyar–német szövetség létrehozására
törekedett. Ez a terve azonban ekkor még nem valósulhatott meg. Németország fő
külpolitikai célja ugyanis ezekben a hónapokban az volt, hogy véget vessen a Rajnavidék francia megszállásának, s elérje jóvátételi kötelezettségeinek csökkentését.
Több eredménnyel járt a Bethlen-kormány közeledése Lengyelország felé. A
tárgyalások során Pilsudski marsall, lengyel államfő kijelentette, hogy bár a
békeszerződés döntéseinek megváltoztatására pillanatnyilag nem lát lehetőséget, a
revízió szükségességének napirenden tartását és a békeszerződés későbbi módosítását
támogatja. Az egyetértést 1928 végén egy lengyel–magyar döntőbírósági szerződés
pecsételte meg.96
Magyarország a lengyel–magyar szerződéshez hasonló egyezményt kötött
1929-ben Bulgáriával is, amely az első világháború legfőbb balkáni veszteseként
ugyancsak a status quo megváltoztatására törekedett. Törökországgal ennél messzebb
menő kapcsolatok kialakítására is sor került. Az 1929. január 5-én aláírt semlegességi
és döntőbírósági szerződésben a két ország kötelezte magát, hogy minden olyan
szövetségtől távol marad, amely a másik fél ellen irányul. Továbbá semlegességet
vállaltak arra az esetre, ha egyiküket nem provokált támadás érné.97
A húszas évek folyamán a Bethlen István miniszterelnök által vezényelt sikeres
konszolidáció, az ország presztízsének és nemzetközi súlyának növekedése, valamint a
magyar revíziós törekvések támogatását is magában foglaló olasz–magyar szerződés
olyan eredménynek számított, amitől távlatban a revíziós külpolitika sikerét is
remélték. A magyarbarátság vagy a területi revízió azonban Olaszország kivételével
sehol nem vált hivatalos programmá.98
A keletre irányuló német külpolitikai aktivitás egyik legfontosabb eszköze a
kereskedelempolitika, azaz a német piacok megnyitása volt a kelet- és délkelet-európai
agrártermékek és nyersanyagok előtt. Az 1930-as évek első felében Németország
nemcsak Magyarországgal, hanem a térség többi államával is kétoldalú
barterszerződéseket kötött. Azokkal az előnyökkel, amelyeket ezek a szerződések
kínáltak a régió államainak, sem Franciaország, sem Nagy-Britannia, a versailles-i
status quo két legfőbb őre, nem tudott versenyezni. Ezért elkerülhetetlen volt
fokozatos kiszorulásuk a térségből.99
1931. július 18-án aláírták a magyar–német kereskedelmi egyezményt. Ez,
illetve az ennek alapján megkötött első (1933) és második (1934) német–magyar
gazdasági pótegyezmény jelentősen enyhített a gazdasági világválság által sújtott
magyar mezőgazdaság értékesítési gondjain. Németország részesedése a magyar
kivitelből egyetlen év alatt megkétszereződött, az 1933-as 11,2%-ról 1934-re 22,2%-ra
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nőtt, és ezzel megelőzte az addig első Ausztriát. A környező országokhoz és Európa,
illetve a világ más részeihez fűződő gazdasági kapcsolatok ezzel párhuzamosan
drasztikusan leépültek.100
Az 1930-as évek közepére tehát nyilvánvalóvá vált, hogy Magyarországot csak
a német-olasz tengely tekinti szövetségesének. Németország azonban világosan
tudomására hozta a magyar vezetésnek, hogy kettejük revíziós politikájában
érdekazonosság egyedül Csehszlovákia esetében áll fenn, és a magyaroknak le kell
tenniük korábbi területeik teljes visszaszerzéséről.
A két világháború közötti Magyarországon a revizionizmus volt a magyar
nemzetet leginkább összetartó tényező. A területi revíziós követelések a mindennapi
beszélgetések tárgyát képezték. Revíziót követelni minden magyarnak állampolgári
kötelessége volt Trianon gyásznapjai után. A kultusz – mint társadalmi integráló
tényező és az általános revizionista közhangulat megjelenítője – túlnyomóan
sikeresnek tekinthető.
Az irredenta kultusz és a mögötte meghúzódó eszmeiség eközben a
magyarországi hivatalos külpolitikára is befolyást gyakorolt. Ez pedig már bizonyos
veszélyeket is hordozott. A lakosság elvárásai túlzóak voltak a kormánnyal szemben, a
magyar vezetésnek azonban ki kellett elégítenie a tömegek akaratát, amennyiben
hatalmát meg szerette volna tartani.
A valóságban Bethlen a hivatalos külpolitikában még évekkel később is
rendkívül óvatos volt. 1929 januárjában az Egységes Pártban elmondott újévi
beszédében az őt ért bírálatokra, amiért nem veti fel a magyar kérdést nemzetközi
fórumokon, azzal felelt, hogy nem hajlandó „addig, míg a megfelelő nemzetközi
helyzet lehetővé nem teszi, túlbuzgó patrióták kedvéért ezt a nemzetet egy világraszóló
blamázs elé vinni”101
1938. szeptember 29-én azonban megszületett a müncheni egyezmény, ami
végül a többségében német lakosságú Szudéta-földet Németországhoz csatolta, erről a
négy európai nagyhatalom döntött, Németország, Olaszország, Nagy-Britannia, és
Franciaország, igaz, utóbbi kettő csak abban bízva egyezett bele a terület
Németországhoz csatolásába, hogy így elkerülhetik egy esetleges háború kitörését.
Magyarország szempontjából a müncheni egyezmény jelentősége abban
mutatkozik meg, hogy a hozzá csatolt záradék javasolta, hogy a magyar és
csehszlovák kormány egyezzen meg a magyar kisebbséggel kapcsolatos kérdésekben,
ha ez három hónapon belül nem sikerült volna, a négy nagyhatalom újabb tanácskozást
és döntést helyezett kilátásba, melyet a két országnak el kellett fogadnia. 102
A tárgyalások 1938. október 9-én kezdődtek meg, Komáromban. A magyar
külügyminisztériumot Kánya Kálmán képviselte, álláspontjuk szerint az egész
magyarlakta határ menti sávnak vissza kellett volna kerülnie Magyarországhoz,
továbbá a szlovákok és rutének lakta területek esetében népszavazást követeltek. A
csehszlovák küldöttség azonban először csak a magyar autonómiát illetve később is
csak a Csallóköz átadását lett volna hajlandó elismerni. Később az álláspontok már
jelentősen közeledtek egymáshoz, a magyarok ugyanis követeléseiket mérsékelve már
csak azt a mintegy 11300 km2-es területet követelték, ahol a lakosság túlnyomó
többségében magyar volt, ami a másik oldal számára is elfogadható lett volna. Nem
tudtak azonban egyezségre jutni az északi nyelvhatár menti városok – Pozsony, Nyitra,
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Kassa, Munkács, Ungvár – hovatartozásáról. Végül nagyhatalmi döntés született,
fontos azonban megjegyeznünk, hogy Anglia és Franciaország érdektelenséget
mutattak az ügyben, az első revíziós sikerek tehát német és olasz jóváhagyással
valósultak meg.103
Az 1938. november 2-án meghozott döntés végül a vitatott kérdésekben
kompromisszumos megoldással élt. Pozsony és Nyitra városa Csehszlovákiánál
maradt, Munkács, Ungvár és Kassa Magyarországhoz került. Az I. bécsi döntés tehát
Magyarországhoz tartozónak ismert el 11927 km2-nyi területet, 1 millió 60 ezer főnyi
lakossággal.104 Az 1941-es magyar népszámlálás szerint a lakosság 84%-a volt
magyar, míg az 1930-as csehszlovák felmérés adatai mindössze 57%-os magyar
részarányt mutattak. A Felvidék déli részének visszatérését a magyar közvélemény
kitörő lelkesedéssel fogadta. Még az ellenzéki, baloldali állásfoglalások is elismerték a
kormány külpolitikai sikereit. A Felvidék egésze és Kárpátalja nem tért vissza
Magyarországhoz, ezért a magyar politikai körök szemrehányásokat tettek Hitlernek,
ekkor keletkezhetett Hitler azon mondása, mely szerint: „annak, aki az asztalhoz akar
ülni, és enni akar, a főzésből is ki kell vennie a részét.” 105
Kárpátalja visszaszerzése komoly diplomáciai előkészítő munkát igényelt. A
legfontosabb Románia féken tartása volt, ezt végül Lengyelország vállalta magára,
továbbá hajlandó volt lengyel szabadcsapatokkal segíteni Kárpátalja magyar
visszafoglalását.106
Ciano, olasz külügyminiszter még november 11-én figyelmeztette a római
magyar követet: „Berlin úgy tekinti Ruszinszkót, mintha német terület volna.” 107 A
támadást a magyar vezérkar kitolta november 21-re.
November 21-én azonban a német és az olasz kormány tiltakozó jegyzékben
szólította fel a magyar kormányt, hogy hagyjon fel Kárpátalja visszacsatolásának
gondolatával, ha nem akarja kivívni a tengelyhatalmak ellenszenvét. Kárpátalja
megszerzésének kérdését tehát egy időre félre kellett tenni.
1939. február 16-án Teleki Pál került a kormány élére. Horthy döntése nyugaton
is pozitív minősítést eredményezett, Teleki angol orientáltságához ugyanis nem fért
kétség. Az új miniszterelnök változtatott az érvelésen is, minek alapján Kárpátalját
Magyarországhoz akarták csatolni. Teleki, mint kiváló földrajztudós, jól látta, hogy az
etnikai és történelmi érv ek Kárpátalja esetében nem állják meg a helyüket, a
Magyarországhoz történő visszacsatolás tekintetében. Teleki tehát elsősorban
gazdaságföldrajzi és geopolitikai indokokkal hozakodott elő .108
Hitler végül 1939. március 12-én arról értesítette Horthyt, hogy eljött
Csehszlovákia felbomlásának ideje, amikor pedig az a végső stádiumba lép,
Németország elismeri majd Szlovákiát, de Volosin kárpát-ukrán kabinetjét nem. A
magyar kormány tehát március 13-án ultimátumot intézett Prágához és a huszti
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tartományi kormányhoz, amelyben Kárpátalja békés átengedésére szólította fel a
109
feleket.
Március 14-én hajnalban cseh határőrök tüzet nyitottak magyar határőrökre
Podhering (Őrhegyalja) mellett. A honvéd határőrök behatoltak a még cseh területre és
elfogták a cseh határőröket. 1939. március 14-én kikiáltották a Szlovák Köztársaságot
Pozsonyban. A cseh hadsereg területvédő tevékenysége innen kezdődően okafogyottá
vált, megkezdték tehát a visszavonulást nyugat felé. Még március 14-én, Prchala
tábornok a parancsnoksága alá akarta vonni a Szics-gárdát, azonban a Szics csapatai
megtámadták a cseh csendőrlaktanyát és a miniszterelnökséget aznap éjjel, katonai
puccsra készültek. Prchala csapataival heves harcok folytak, a március 16-án Husztra
bevonuló magyar csapatok már csak szétlőtt épületeket és az utcán heverő halottakat
110
találtak az utcákon.
A terület visszafoglalásakor a cseh katonasággal alig történtek fegyveres
összecsapások, de a Szics felfegyverzett gyalogsági egységeivel több helyen is
fegyveres összecsapásokra került sor: Perecsenynél, Szolyva előtt Klahidvégen, Huszt
111
előtt Felsőveresmartnál, a Tisza melletti Krasznaja Poljanán.
Március 15-én, 15 óra 20 perckor összeült a Szojm Huszton, a gimnáziumban és
18 óra 42 percig tanácskozott. Fő intézkedései Karpatszka Ukraina függetlenségének
kikiáltása112 és Volosin államelnökké választása voltak, valamint a Német Birodalom
védnökségét kérték. Volosin még aznap este elhagyta a várost, Nagybocskóba ment,
113
amit ideiglenesen fővárosnak nyilvánított.
Március 16-án délelőtt, a magyar országgyűlésben Teleki Pál miniszterelnök a
következő bejelentést tette: „A magyar hadsereg az egész Kárpátalját elfoglalja.
Semmiféle ellenállás nem lehetséges többé fegyveres hadainknak, amelyek igen rövid
idő alatt birtokukba vették ezt a területet minden vérontás elkerülésével. Katonai
műveleteink semmiféle más nemzet területeit nem veszélyeztetik és a ruszin nép is
megkapja önkormányzatát.”114 A magyar honvéd vezérkar főnöke március 18-án 20
órakor hivatalos jelentést adott ki, amely Kárpátalja elfoglalását befejezett ténynek
nyilvánította. A honvédség 1939. március 17-én 22 óráig 37 hősi halottat és 114
sebesültet veszített a hadműveletek során.115
Az ily módon Magyarországhoz került terület nagysága 12 ezer km2-t tett ki,
lakóinak száma csaknem 700 ezer fő volt, a lakosság döntő többsége azonban nem
magyarnak, hanem ruszin nemzetiségűnek vallotta magát. Teleki azt tervezte, hogy a
terület széles körű területi autonómiát kap majd, ezt a tervet törvényjavaslat
formájában az országgyűlés elé terjesztette, 1940. július 23-án. A szűk látókörű
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nacionalisták és a kárpátaljai magyarok ellenállása, legfőképpen pedig a háborús
viszonyok közepette azonban később visszavonta javaslatát. 116
A legfontosabb revíziós célkitűzés Magyarország revíziós programjában
továbbra is Erdély visszaszerzése volt, erre 1940-ben mutatkozott lehetőség. A
Szovjetunió 1940. június 26-án Besszarábiát és Bukovinát ultimátumban követelte
Romániától. Ezzel egy időben a magyar kormánynak a tudomására hozta, hogy egy
esetleges szovjet-magyar katonai akciót is kilátásba helyeznek Románia ellen. Ez
azonban Hitlerre és Németországra nézve negatív következményekkel járhatott volna.
Végül Hitler áldását adta a román-magyar határ módosítására, és július végén
felszólította a román vezetést a kétoldalú tárgyalások megkezdésére. 117
A román-magyar tárgyalások 1940. augusztus 16-án kezdődtek TurnuSeverinben. A magyar követelések mintegy 70 ezer km2-nyi területre terjedtek ki, ahol
azonban túlnyomó többségben románok laktak, ez a román fél számára természetesen
elfogadhatatlan volt. A románok viszont csak a magyarok esetleges áttelepítéséről,
vagy a magyar többségű területek autonómiájáról voltak hajlandók tárgyalni. A
tárgyalások augusztus 24-én megszakadtak, mindkét ország mozgósított. Hitler végül
német-olasz döntőbíráskodást javasolt, amit a magyar kormány egyhangúan, a román
pedig enyhe szótöbbséggel fogadott el. Az eredményt 1940. augusztus 30-án, s ismét
Bécsben (II. bécsi döntés) hirdették ki. Magyarország 43 ezer km2-nyi területet kapott
vissza 2,5 millió lakossal. Ez tartalmazta Székelyföldet és Erdély északi részét.118
Az 1941-es magyar népszámlálás szerint a lakosság 52%-a magyar, 38%-a
román, 10%-a német. Az 1930-as román népszámlálás szerint a lakosság 49%-a
román., 38%-a magyar, 13%-a német volt. Ennek alapján kijelenthető, hogy a
magyarok, ha nem is abszolút, de relatív többséget alkottak. A magyar állampolgárrá
vált románok száma így is elérte az 1 milliót, míg a Dél-Erdélyben maradt magyaroké
„mindössze” a 400 ezer főt tett ki. 119
Az ár, amit Hitler ezért követelt Magyarországtól, szintén magas volt. A
Volksbund a magyarországi németség egyedüli törvényes szervezetévé vált,
megkezdődött a III. zsidótörvény előkészítése, növelték továbbá a Németországba
irányuló élelmiszer- és gabonaexportot, a hazai szükségletek teljes értékű
kielégítésének rovására. 1940. november 20-án Magyarország is csatlakozott a
háromhatalmi egyezményhez, ezzel feladta az elnemkötelezettség elvét, ami a Teleki
által addig követett semlegességi politika végét is jelentette. 120
A Teleki-kormány, hogy Magyarország politikai elszigetelődését enyhítse, a
megegyezés lehetőségét kereste Jugoszláviával. A magyar vezetés, bár a revíziós
törekvéseiről nem mondott volna le, hajlandó lett volna azokat mérsékelni (baranyai
háromszög, Mura-vidék, Duna-Tisza köze a Ferenc József-csatornáig). Rövid
tárgyalás után létrejött a megegyezés a magyar és jugoszláv kormány között. Csáky
december 10-én Belgrádba utazott a jugoszláv-magyar örök barátsági szerződés
aláírására. A szerződés első cikke kimondta: „a Magyar Királyság és a Jugoszláv
Királyság között állandó béke és barátság fog fennállni.” 121
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1941. március 25-én a Cvetković-kormány behódolt a németeknek, és
csatlakoztatta Jugoszláviát a háromhatalmi egyezményhez. Másnap azonban a
szerződés ellen tiltakozó néptömegek, és a nyugati orientáltságú tisztikar megdöntötte
a kormányzatot.122 Erre válaszul Németország kiterjesztette Jugoszláviára a „Maritaakciót” (ez volt a Görögország elleni támadás fedőneve). Hitler számított a magyar
részvételre, és Sztójay útján március 27-én üzent Horthynak, kérve, hogy a
Jugoszlávia elleni akcióban a magyar csapatok is vegyenek részt, és a Harmadik
Birodalom elismeri ennek fejében Magyarország területi követeléseit Jugoszláviával
szemben.
Magyarország részvételéről végül az április elsején összeült Legfelsőbb
Honvédelmi Tanács döntött. A németek öt magyar hadtest részvételét kérték, és bár
Teleki kifejtette ellenvetéseit, sőt a március 28-i minisztertanácson bejelentette
lemondását, nem sikerült elérnie, hogy Magyarország végül ne teljesítse Hitler kérését.
Teleki, hogy kipuhatolja a magyar támadás külpolitikai hatásait, üzenetet küldött
Londonba és Washingtonba, amelyekben azt próbálta bizonyítani, hogy Magyarország
csak akkor avatkozik be, és támad Jugoszláviára, ha az ott élő magyar kisebbség léte
veszélybe kerül. Továbbá Magyarország csak akkor hatol be a jugoszláv területekre,
ha Jugoszlávia már szétesett, így mentesül majd a korábbi szerződés kötelezettségei
alól.123
Az április 1-i tanácskozáson Telekinek sikerült még elérnie, hogy a beavatkozás
magyar részről csak bizonyos feltételekkel történhet meg (az önálló jugoszláv állam
megszűnése, a magyar lakosság üldözése). A Legfelsőbb Honvédelmi Tanács Teleki
javaslatait elfogadta és kiadta a vezérkarnak a megfelelő utasításokat.
Április 2-án megérkezett a nyugati válasz. Barcza (Magyarország londoni
követe) táviratilag közölte, hogy a német csapatoknak magyar területről végrehajtott
támadása esetén Anglia megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat Magyarországgal, a
magyar hadsereg támadó fellépése esetén pedig hadat üzen Magyarországnak. Ez a
válasz súlyosabb volt, mint amire Teleki számíthatott. Teleki előre látta, hogy ha
Magyarország nem tudja megőrizni semlegességét, azzal nemcsak a visszaszerzett
területeket veszíti majd el, de számolni kell majd olyan gyökeres változásokkal,
melyek Magyarország megmaradását veszélyeztetik. 124
1941 tavaszán Teleki számára, és így Magyarország számára is, bezárult a kör.
Teleki, nem bírva tovább a nyomást, ami a vállaira nehezedett, 1941. április 3-ára
virradó éjjel főbe lőtte magát.
A német csapatok április 4-én megkezdték az átvonulást Magyarországon.
Április 6-án Anglia megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Magyarországgal.
Április 11-én, indokul felhasználva, hogy Horvátország kikiáltotta függetlenségét, a
magyar csapatok birtokba vették a Bácska-vidéket, a baranyai háromszöget, majd a
Muraközt is. Ezzel együtt Magyarországhoz került 11 ezer km2-nyi terület, mintegy 1
millió 30 ezer főnyi lakossággal, melynek 39 %-a volt magyar nemzetiségű.125
A Jugoszlávia elleni katonai akció, tovább fokozta Magyarország nemzetközi
elszigetelődését, és külpolitikai függőségét Németországtól, amiért Magyarországnak
hatalmas árat kellett fizetnie a világháború végén.
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3. Az 1947-es párizsi békeszerződés és a „régi-új” határok
A továbbiakban összegezzük, milyen eredménnyel zárult Magyarország
számára a második világháború, melyből vesztesként került ki az ország.
A második világháború a hitleri Németország és szövetségesei számára 1943
után elveszett. A sztálingrádi események ugyanis megmutatták, hogy Németország
képtelen tovább folytatni támadó hadműveleteit.
Ekkortól kezdődően a németek szövetségesei is elkezdték átértékelni
helyzetüket. Magyarország és szomszédjai között állandó területi viták álltak fenn
annak ellenére, hogy azonos szövetségi rendszerhez tartoztak. A későbbi események
szempontjából tehát kulcsfontosságú volt, hogy az egyes országok hogyan alakítják
külpolitikájukat.
Magyarországon kívül valamennyi ország átállt a szövetségesek oldalára és
szembefordult a németekkel, még mielőtt a háború véget ért volna számukra. Ezért
nem meglepő, hogy bár történtek a magyar vezetés részéről próbálkozások a nyugattal
való kapcsolatfelvételre, illetve a kiugrásra, ezen próbálkozások sikertelensége
ráragasztotta Magyarországra az „utolsó csatlós” jelzőt. Németország utolsó
szövetségesének lenni egy olyan háborúban, melyet az elvesztett, nem sok jót ígért a
későbbi békeszerződés megkötésével kapcsolatban.
A győztes államok vezetői már a háború alatt megfogalmazták elképzeléseiket
az európai békéről, mely nem minden esetben egyezett. A legnagyobb különbségek a
magyar határok meghúzásánál a szovjet és brit-amerikai elképzelések között álltak
fenn. A szovjetek a magyar háborús részvételre való tekintettel ragaszkodtak a trianoni
határok visszaállításához, míg az amerikai és brit javaslatok valamennyi határvonal
kérdésében támogatták a módosításokat, természetesen etnikai alapon, Magyarország
javára.
Az Egyesült Államok béke-előkészítő bizottságának tevékenysége röviddel a
Pearl Harbor ellen intézett japán támadás után kezdődött.126 A bizottság tevékenysége
jelentős mennyiségű iratanyag keletkezésével járt. Ebből mintegy 800 oldalnyi
dokumentum foglalkozott a háború utáni Magyarország kérdésével. 127
Magyarországgal szemben az amerikai terveknek három fő eleme volt:
1. a térség államainak élet- és ellenállóképes szövetségbe tömörítése
2. a nemzeti és nemzetiségi ellentétek minimalizálása
3. a félparlamentárisnak, ill. autoriternek tekintett Horthy-rendszer
felváltása demokratikus rezsimmel. 128
Nagy-Britannia külpolitikájában már az első világháború alatt és után is
kiemelten fontos szerepet kapott a Duna-medence jövőjének kérdése.
Magyarországgal szemben például a brit külpolitika elfogadta a magyar igényeket
Csehszlovákiával szemben, nem látott kivetnivalót az első bécsi döntés következtében
beállt helyzetben sem. Kárpátalja visszafoglalása ugyan nem volt etnikailag
megalapozott, azonban Londonban ez ellen sem emelték fel a szavukat a politikai elit
képviselői. A helyzet jelentősen változott Churchill 1940-es hatalomra kerülése után,
Magyarországot ezek után az alapján ítélték meg, hogy a magyar kormány milyen
mértékben működik együtt a németekkel. A második bécsi döntés eredményét így a
britek Romániára kényszerített diktátumként fogadták el. Elismerték Erdély ügyének
bonyolultságát és a helyzet orvoslásának szükségességét, és ígéret született arra, hogy
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a háború utáni újrarendezés keretében támogatni fogják a határok igazságos és
méltányos megvonását.129
Magyarország helyzete azonban 1941-ben romlott, mivel a britek
megszakították a magyarokkal a diplomáciai kapcsolatokat, a délvidéki bevonulás
miatt. A britek jóindulata tehát már a kezdetekkor elveszett, igaz a hadiállapot nem állt
be a két ország között december 7-ig, ez után a britek kinyilvánították, hogy „…
mindaddig, amíg Magyarország folytatja harcát szövetségeseink ellen, és a tengelyt
támogatja, nem számíthat sem rokonszenvre, sem kíméletre.” 130
A korábbi brit álláspont Magyarországgal szemben 1943-ban változott meg.
Korábban semmilyen kegyes bánásmódot nem helyeztek kilátásba Magyarország
számára, azonban egy 1943. február 24-én kiadott brit külügyi határozat szerint:
„Magyarországot, bár jóvátétellel tartozik szövetségeseinknek, nem kívánjuk
megcsonkítani, és nem akarjuk kormánya ostobasága miatt az egész magyar népet
büntetni.” – volt tehát némi remény kompromisszumos megoldásra.131 Nem sokkal
később már konkretizálták az elképzeléseket. Magyarország csak azokon a határokon
számíthatott módosításokra, melyek Erdély vonatkozásában játszottak fontos szerepet,
mivel Csehszlovákia és Jugoszlávia a szövetséges oldal államaihoz tartoztak. 132
A magyar vezetéssel kapcsolatban a britek az amerikaiakhoz hasonlóan egy
szociáldemokrata beállítottságú vezetéssel akarták helyettesíteni a Horthy-rendszert,
azonban fennállt az esélye Bethlen István esetleges szerepvállalásának is.
A Szovjetunió viszonya Magyarországgal már a 30-as években megromlott,
Csehszlovákia szétdarabolása, Kárpátalja elfoglalása és az Antikomintern paktum
mellett való elköteleződése miatt. A szovjetek 1939. február 2-án megszakították a
diplomáciai kapcsolatokat Magyarországgal. Azonban a helyzet hirtelen megváltozott
a Molotov-Ribbentrop paktum aláírása után.133
A szovjet-magyar kapcsolatok a délvidéki bevonuláskor romlottak meg ismét.
A németek Szovjetunió elleni támadása után azonban a helyzet ismét változott.
Molotov a német támadás után néhány órával magához hívatta Kristóffy József
magyar követet, akinek jelezte, hogy a Szovjetuniónak nincs szándékában
Magyarországgal hadba lépni, vele szemben semmilyen területi követelése nincs. 134
Ennek ellenére a magyar kormány 1941. június 24-én megszakította a diplomáciai
kapcsolatokat a szovjetekkel, majd június 27-én a kassai bombázást ürügyként
felhasználva megtámadta a Szovjetuniót.
Sztálin már 1941-ben találkozott Edennel, akinek kifejtette álláspontját a
Szovjetunió háború utáni céljairól. Magyarországot ez abban a tekintetben érintette,
hogy annak határait Románia javára akarta módosítani. A csatlós államokkal szemben
a szovjetek alapfeltételnek tekintették a megszállt területek visszaadását a
fegyverletételt követően. Nem ismerték el továbbá az 1938-1940 közötti magyar
területszerzéseket sem.135
Erdéllyel és Kárpátaljával kapcsolatban azonban ekkor még nem volt kialakítva
a végleges szovjet álláspont. 1943-ban Honti Ferenc tiszteletbeli svájci konzul még
arról tájékoztatta Bajcsy-Zsilinszky Endrét, hogy Magyarország megítélése attól függ
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majd a háború után, kivonja-e csapatait a keleti frontról vagy tovább harcol a németek
oldalán.
A szovjetek végül Magyarországot 1938-as határai mögé akarták
visszaszorítani, kivételt ez alól csak a magyar-román határ képezett, ezzel
kapcsolatban ugyanis a különbékében arról döntöttek, hogy Románia a
békeszerződések döntésétől függően kapja majd vissza Erdélyt vagy annak nagyobb
részét.
Egy szovjet diplomata, bizonyos Makszim Litvinov erősen bírálta
Magyarországot, és Erdély teljes területének Romániához tartozását javasolta
Besszarábiáért és Bukovináért, ami a Szovjetunióhoz került. Csehszlovákia és Szerbia
esetében szintén a „régi” határok visszaállítása mellett foglalt állást. Litvinov a szovjet
béke-előkészítő bizottságban dolgozott, melyet a Szovjetunió 1942. január 28-án
hozott létre.
Magyarország további sorsát a háború utáni békeszerződésekben szabták ugyan
meg, de arra már ezt megelőzően is következtetni lehetett, hogy világháborús
szereplése miatt nem számíthat sok jóra a szövetséges nagyhatalmaktól.
Az új magyar külpolitika kialakítása az ideiglenes kormány
külügyminiszterének feladata volt, Gyöngyösi János a kisgazdapárt tagjaként töltötte
be ezt a tisztséget. A kormány többi tagjához hasonlóan őt is Moszkvában választották
ki a szovjet vezetők. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1944. december 28-án hadat
üzent Németországnak, azután a szovjetekkel történő fegyverszünet mielőbbi
megkötésén dolgozott, amelyet azonban csak 1945. január 20-án írtak alá
Moszkvában.136
A fegyverszünet fő előírásai a következők voltak:
1. Magyarország visszavonja csapatait az 1938 előtti határai mögé;
2. 8 hadosztályt állít fel és bekapcsolódik a Németország elleni harcba
3. a Szovjetuniónak, Csehszlovákiának és Jugoszláviának 300 millió dollár
értékben fizet jóvátételt;
4. feloszlatja az összes németbarát és fasiszta szervezetet, s betiltja a
szövetségesek elleni propagandát;
5. elfogadja, hogy a békekötésig a Szövetséges Ellenőrző Bizottság fogja
szabályozni és ellenőrizni a fegyverszüneti feltételek végrehajtását.
A Kommunista Párt véglegesnek tekintette a fegyverszünet rendelkezését, és
mindenfajta határkiigazítást elutasított. A Szociáldemokrata Párt egyenesen azt
mondta, hogy: „Nemcsak a Szent István-i határok hirdetése sovinizmus, sovinizmus az
a világnézet is, amely azt hiszi, hogy valakit valamilyen jog megillet csak azért, mert
ilyen vagy olyan nemzetiségű.”137
Szintén szakított a nagyrevíziós tervekkel Bibó István, aki a Nemzeti
Parasztpárt kiemelkedő ideológusa volt és béke-előkészítési munkálatokban is aktív
szerepet vállalt. Az igazságos rendezést a nyelvi határok mentén tartotta csak
elképzelhetőnek, minden más politikai, gazdasági, stratégiai és közlekedési elv
figyelembevételét csak további problémák forrásának tekintette. 138
A fegyverszünet aláírását követően Gyöngyösi megpróbálta rábírni a
szovjeteket a jóvátételi kötelezettségek mérséklésére és arra, hogy ne kelljen jóvátételt
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fizetni Csehszlovákiának és Jugoszláviának. Azonban a szovjetek minden alkalommal
elutasították ezeket a követeléseket Magyarország háborús szerepvállalása miatt.
Gyöngyösi egyik fő törekvése a Szovjetunió bizalmának elnyerése volt. Aktívan
propagálták pl. a szovjet kultúrát Magyarországon, a Magyar-Szovjet Művelődési
Társaság megszervezésével. A magyarok egy jelentős része azonban a szovjeteket nem
felszabadítóknak, hanem megszállóknak tartotta az erőszakos fellépés és a lakosság
elhurcolása miatt. A vagyonelkobzások és elhurcolások ellen maga Gyöngyösi is
panaszt tett Vorosilovnál, azonban eredménytelenül.
A szovjetek rokonszenvét akarták elérni azzal is, hogy a magyar kormányzat
nem tiltakozott Kárpátalja bekebelezése ellen sem, sőt jó képet vágtak hozzá. Eleinte
azt remélték, hogy egy keskeny földsávot Magyarország visszakaphat, azonban ez a
június 29-i csehszlovák-szovjet szerződés értelmében már nem történhetett meg. A
sajtó és a magyar külügy megnyilatkozásai mind üdvrivalgással fogadták „KárpátUkrajna újraegyesülését (sic!)” Ukrajnával. 139
Gyöngyösi János 1945. május végén felkérte Kertész Istvánt a Béke-előkészítő
Osztály megszervezésére. A munka, bár lassan de megindult, igaz a körülmények,
amelyek közepette az eleinte csak néhány fős csoport dolgozott rendkívül rosszak
voltak. Nem tudtak pl. hetekig írógépekhez jutni, a külföldi újságokat sem tudták
beszerezni, hogy tájékozódhassanak a nemzetközi helyzetről. 1946 elejére az
osztályon dolgozó emberek száma már meghaladta a százat. A külügyminisztérium
munkatársainak száma is elérte a húsz főt.140
Arról, hogy mi lenne Magyarország számára a megfelelő határvonal, már
eltértek a vélemények. A Belügyminisztérium osztálytanácsosa, Némethy-Benisch
Arthur csak minimális határkiigazításokat javasolt, ami a trianoni határok mentén
elterülő színmagyar, vagy döntő többségükben magyar települések Magyarországhoz
tartozását jelentette.
Erdéllyel kapcsolatban számos javaslat született. Demeter Béla emlékirata
foglalkozott a legelsőként Erdély kérdésével és a magyar külpolitika béke-terveivel.
Kritizálta a kormányzat lemondó hozzáállását és azt, hogy az országból bűnbakot
csináltak, annak ellenére, hogy Románia és Szlovákia ugyanúgy szövetségese volt
Hitlernek, mint Magyarország. Javasolta, hogy Magyarország fogalmazza meg
maximális igényeit a határkérdések tekintetében.
A külügy fontosnak tartotta, hogy álláspontjukról tájékoztassák a győztes
nagyhatalmakat. Gyöngyösi ezt azzal a feltétellel támogatta, hogy egyelőre csak a
Szovjetuniónak juttassák el javaslataikat. A dokumentum július 2-én készült el, és
három kérdéskört tartalmazott: Magyarország katasztrofális helyzetét, a felvidéki
magyarok üldöztetését és a határok ügyét.
Napokon belül elkészült egy újabb memorandum, melyet megkaptak a
szövetséges nagyhatalmak, és a koalíciós pártok. Ez az anyag öt szempontot ajánlott a
nagyhatalmak figyelmébe. Ezek a következők voltak:
1. a két világháború közötti autarchia helyett a térség államai közötti gazdasági
együttműködés intézményes biztosítása;
2. Magyarország iparosításának előmozdítása;
3. az egymással szemben álló nacionalizmusok leküzdése a kulturális kapcsolatok
elmélyítése és tudatos „átnevelési programok” révén;
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4. a nemzetiségi elv érvényesítése a határok megállapításánál, kiváltképp ott, „ahol
a nemzetiségek egymással összefüggő területen élnek”;
5. a kisebbségvédelem.
A határkérdéssel kapcsolatban a dokumentum kitér arra, hogy nagyméretű
lakosságcsere Magyarország részéről csak megfelelő mértékű területi
kompenzációkkal hajtható végre.141
Szeptember 19-én ült össze egy pártközi értekezlet, melyet nevezhetünk Békeelőkészítő Tanácsnak. A Szociáldemokrata Párt két fő szempontot hangsúlyozott: az
egyik, az elhatárolódás a nagyrevíziótól, de a trianoninál előnyösebb határok
követelése, a másik a Duna-völgyi államok gazdasági fejlődésének segítése a
vámhatárok és egyéb akadályok lebontása révén142.
A pártok megegyeztek abban, hogy Jugoszláviával és a Szovjetunióval szemben
nem fogalmaznak meg területi követeléseket, naivan arra számítottak, hogy a
szovjetek majd visszajuttatják Magyarországnak Kárpátalja magyarok lakta területét.
Csehszlovákia és Románia esetében pedig etnikai alapú határkiigazítást javasoltak. 143
Magyarország azonban nem tudott semmilyen téren engedményt elérni a
nagyhatalmaknál a magyar határok kérdésében, a döntést, mint 1920-ban, most is
Párizsban hozták meg. Az eredeti tervek szerint már 1946. május 1-én meg kellett
volna kezdődnie a békekonferenciának, erre azonban csak július 29-én került sor. A
konferencián 21 ország vett részt, melyek a következők voltak: a Szovjetunió, az
Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, Kína, Ausztrália, Belgium,
Belorusszia, Brazília, Csehszlovákia, Dél-Afrikai Unió, Etiópia, Görögország,
Hollandia, India, Jugoszlávia, Kanada, Lengyelország, Norvégia, Új-Zéland és
Ukrajna. Céljuk az volt, hogy döntsenek Németország volt öt szövetségesének további
sorsáról. Ide tartozott: Bulgária, Finnország, Magyarország, Olaszország és Románia.
A Németországgal és Japánnal kötendő békék nem tartoztak a konferencia teendői
közé, elsősorban a szövetséges nagyhatalmak belső ellentétei miatt. 144
Minden egyes kérdést külön bizottságok vitattak meg. A katonai ügyekkel
egy, a gazdaságiakkal kettő, a területi-politikai kérdésekkel pedig öt külön bizottság
foglalkozott. A legyőzött államok képviselői azonban a bizottságok munkájában nem
vehettek részt. Csak külön meghívás révén jelenhettek meg és módosító indítványukat
is csak akkor adhatták be, ha azt valamely bizottsági tag támogatta. A konferencián
meghozott döntések nem voltak véglegesek, azokat csak a Külügyminiszterek Tanácsa
hagyhatta jóvá, vagy vethette el. A tervezeteket csak akkor lehetett megváltoztatni, ha
a Tanácsban mindegyik tagállam egyetértett a vitás kérdésekben, mivel
mindegyiküknek vétójoguk volt. A konferencia három nyelven folyt, angolul,
franciául és oroszul.145
A magyar békedelegáció létszáma két tucat körül mozgott, szemben pl. az
USA küldöttségével, mely a legnagyobb, közel 100 fős volt. A magyar delegációt
Gyöngyösi János külügyminiszter vezette, augusztus 8-án érkezett Párizsba és a
konferencia végéig, október 15-éig maradt. Helyettese Gerő Ernő közlekedésügyi
miniszter volt. A kormány külön kérésére jelen volt Károlyi Mihály, ő tanácsadóként
segítette a küldöttség munkáját. rangban őket követte Sebestyén Pál, a külügyminiszter
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adminisztratív helyettese, Auer Pál, párizsi követ és Faragó László, a Pénzintézeti
Központ vezérigazgatója. Tanácsadóként a küldöttség tagja volt három követ: Szekfű
Gyula Moszkvából, Bede István Londonból és Szegedy-Maszák Aladár
Washingtonból. A delegáció főtitkára Kertész István volt, aki már május 9-én Párizsba
érkezett a magyar követség jogtanácsosaként és a konferencia végéig ott tartózkodott.
A békekonferencia a Luxembourg palotában került lebonyolításra. A plenáris
ülések a Clemenceau-teremben voltak megtartva, ahová csak a győztes hatalmak
képviselői és az akkreditált tudósítók kaptak bebocsátást.
Gyöngyösi János augusztus 8-án indult Párizsba, mivel augusztus 10-től a
konferencián a legyőzött államok képviselői kaptak szót. Augusztus 13-án került sor a
román külügyminiszter felszólalására, aki alig győzte hangoztatni, mennyit tett
országa a németek elleni háborúban a fasizmus legyőzése érdekében. Épp ezért
örvendetesnek tartotta, hogy a határok kérdésében Erdély visszakerült Romániához.
Követelte, hogy Magyarország fizessen jóvátételt Romániának, azonban a szovjetek
ezt attól tették függővé, hogy fizet-e Románia a Szovjetuniónak kártérítést. 146
Gyöngyösi felszólalására már másnap sor került, ami nem kis fejtörést
okozott a magyar küldöttségnek, ugyanis eredetileg csak három nappal később lett
volna megtartva a beszéd, így alig 24 óra állt rendelkezésre a szöveg lefordítására és
megtanulására.147
Beszédében hangsúlyozta, hogy Magyarország nem tekinti magát a korábbi
rendszer utódjának semmilyen téren, és igyekszik mindent megtenni a demokratikus
átalakítások előmozdításáért. Reményét fejezte ki, hogy a mostani béke sokkal
igazságosabb lesz, mint a 26 évvel korábbi, főleg mivel az a Szovjetunió és az
Egyesült Államok egyetértésével jön létre. Mint mondta, ez az új Magyarország a
„magyar nép igazi érzelmeit juttatja kifejezésre, békében és egyetértésben kíván élni
szomszédjaival.”148
Románia után a Csehszlovákiával kapcsolatos problémákról beszélt a
külügyminiszter. Röviden ismertette a lakosságcsere-egyezményt és részletesebben a
csehszlovák hatóságok magyarellenes intézkedéseit. Ezután rátért a magyarok
tervezett kitelepítésére, amit erkölcsi, politikai és gazdasági okokból egyaránt
elfogadhatatlannak nevezett. A csehszlovák-magyar ellentétek megoldására ugyancsak
nemzetközi bizottság kiküldését kérte helyszíni vizsgálódások megejtésére.149
Beszédének befejező részében a békeszerződés tervezetének gazdasági
előírásaival foglalkozott. Elmondta, hogy Magyarország egyszerűen nem képes fizetni
a jóvátételt és kérte a békeszerződés rendelkezéseinek összhangba hozását az ország
gazdasági helyzetével.
A magyar delegáció más módszerekkel is megpróbált kapcsolatba lépni a
nyugati hatalmakkal. Szegedy-Maszák Aladár pl. már július 23-án írásban tájékoztatta
a State Department illetékeseit, Auer Pál pedig augusztus elsején szóban. Mindketten
hangsúlyozták, hogy Magyarország számára a békeszerződés rendelkezései változtatás
nélkül elfogadhatatlanok és kérték az USA segítségét, hogy a Szovjetunió
terjeszkedését igyekezzen megakadályozni. Auer Pál is hasonlóképpen vélekedett,
kifejezte, hogy a Szovjetunió rosszallásától tartva a magyar külügyminiszter nem meri
majd megkérdőjelezni a konferencián hozott területi döntéseket. Szintén kérte
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gazdasági vizsgálóbizottság felállítását. Szólt a békeszerződés belpolitikai
következményeiről is, ha ugyanis a Külügyminiszterek Tanácsa véglegesíti a
béketervek rendelkezéseit, akkor Magyarországon meg fog bukni a koalíciós
kormányzat és kommunista hatalomátvétel történik majd, így egész Közép-Kelet
Európában a Szovjetunió fog dominálni. 150 A két fent említett memorandumot az
amerikaiak bizalmasan kezelték, így arra nem is reagáltak. 151
A határok kérdésében a román-magyar és a csehszlovák-magyar határ
kérdésében történtek megbeszélések. A román-magyar határszakasszal kapcsolatban
csak Magyarország nyújtott be módosító indítványt, egy 22 ezer km2-es területre
tartottak igényt, melynek lakossága döntő többségben magyar volt, azonban ennek
lehetőségét a bizottság elvetette, Erdély újra elveszett Magyarország számára. Igaz
ugyan, hogy később is tárgyalták a határok ügyét, és ott a magyar fél már egy szerény
4000 km2-es terület visszaadásával is beérte volna, a Szatmárnémeti-NagykárolyNagyvárad-Nagyszalonta-Arad vonal mentén.
Szeptember 5-én még egy ülést tartottak a magyar-román határ kérdésében,
mely lényegi változást nem hozott, így maradtak az 1920-as állapotok.
A magyar delegáció már a hazautazást tervezte, mivel nyilvánvalóvá vált,
hogy érdemi szinten semmilyen Magyarország számára pozitív döntést nem tudnak
kieszközölni a győztes nagyhatalmaknál. A magyar küldöttség azonban végül mégis
maradt, és folytatta sziszifuszi küzdelmét a nagyhatalmi politika játszóterén.
A román-magyar határviták megvitatása után a csehszlovák-magyar határ és a
magyarok kitelepítésének ügye került napirendre. A csehszlovák beadványra a magyar
delegáció augusztus 27-én nyújtotta be észrevételeit. A prágai kormány azt akarta
ugyanis elérni, hogy Magyarországtól megkapják a Pozsonnyal szembeni ún.
„pozsonyi hídfőt”. Itt feküdt 5 magyar falu, melyek a következők voltak:
Horvátjárfalu, Oroszvár, Dunacsún, Rajka és Bezenye. Másik célkitűzésük 200 ezer
magyar kitelepítése a Felvidékről. A bizottság először a pozsonyi hídfő ügyét
tárgyalta. Magyarország szempontjából a hídfő átadása azért is gondot jelentett, mert a
falvak mentén húzódott a Budapest-Bécs országút, aminek az elvétele jelentősen
megnehezítette volna a két főváros közötti közlekedést. A szeptember 9-én megtartott
ülésen az amerikai felet képviselő Bedell-Smith tábornok rokonszenvezett a
csehszlovák igényekkel, azonban nem tartotta fontosnak, hogy mind az öt falut
átengedje Magyarország, csupán az első hármat, így nem lett szükséges feláldozni a
Bécs-Budapest útvonalat. Foglalkozott a 200 ezer magyar kitelepítésének kérdésével
is. Elképzelhetetlennek tartotta az áttelepítés kivitelezését, részben humanitárius,
részben gazdasági okokra hivatkozva. A hídfő kérdésének megvitatására létrehoztak
egy magyar albizottságot, amely szeptember 19-e és 28-a között ülésezett.152
Végül az albizottság úgy határozott, hogy három falu Csehszlovákiához kerül:
Horvátjárfalu, Oroszvár és Dunacsún, azonban a falvak magyar lakói teljes
állampolgári jogokat kapnak a csehszlovák államtól és szabadon áttelepülhetnek
Magyarországra. A 200 ezer magyar kitelepítését azonban nem volt hajlandó
támogatni.
A magyarok kitelepítésének kérdését szeptember 13-án tárgyalták. A
Csehszlovák külügyminiszter, Clementis félórás beszédben győzködte a jelenlévőket
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arról, hogy a magyarok kitelepítését meg kell valósítani, hogy béke legyen végre a
Kárpát-medencében. Ennek érdekében nem volt rest olyan álinformációkat sem
felhasználni, mint pl. az, hogy Magyarországon mintegy 450 ezres szlovák kisebbség
él, akik a teljes jogfosztottság keretei között kénytelenek élni szülőföldjükön. Ráadásul
szerinte Magyarországnak nem jelentene gondot 200 ezer magyar befogadása, mivel
több százezren haltak meg a magyarok közül a világháborúban és a németek közül is
több százezret kitelepítettek.153
A magyar álláspontot a bizottság szeptember 18-án hallgatták meg, melyet
Szegedy-Maszák Aladár fejtett ki. Először megcáfolta Clementis állításait, tisztázta a
kisebbségek számának kérdését, a magyarországi szlovákok száma pl. 104 ezer volt,
míg a Felvidéken élő magyarok száma 650 ezer fő körül mozgott. Továbbá megcáfolta
a prágai küldött azon állítását, miszerint a magyarok szándékosan elszabotálták a
lakosságcserét, ugyanis nem volt szó szabotázsról, egyszerűen nem volt annyi szlovák
Magyarországon, mint magyar Csehszlovákiában. A magyar követ beszélt még a
felvidéki magyarok reménytelen helyzetéről és jogfosztottságukról.
Clementis válaszában két nap múlva igyekezett cáfolni Szegedy-Maszák
állításait.154 Clementis után Bedell-Smith szólalt fel, aki továbbra is elutasította a
magyarok egyoldalú kitelepítését, melyek nem voltak összeegyeztethetőek a
nemzetközi egyezményekben foglaltakkal. Ráadásul elmondta azt is, ha a
csehszlovákok nem ülnek le tárgyalni a magyarokkal, a pozsonyi hídfőre se
számítsanak.
A szovjetek részéről Visinszkij támogatta a prágai terveket, sőt azokat
korrektnek és minden embertelenségtől mentesnek nevezte. Arra hivatkozott, hogy
hasonló áttelepítés a szovjet-lengyel határon is lezajlott. Ráadásul kritizálta
Magyarországot, amiért nem hajlandó befogadni gyermekeit.
A vita szeptember 23-án folytatódott, annyi eredménnyel, hogy az amerikaiak
mellett a britek sem voltak hajlandók támogatni a magyarok egyoldalú kitelepítését, és
inkább kétoldalú egyeztetést javasoltak a kérdésben. 155
Szeptember 29-én sikerült a két felet leültetni egy tárgyalóasztalhoz. Magyar
részről Gyöngyösi kijelentette, hogy Magyarország a határmódosítással egybekötött
lakosságcserét volt hajlandó elfogadni. Ráadásul hangsúlyozta, hogy a határmódosítást
is csak azért vetik fel, mert Csehszlovákia ragaszkodik a kitelepítéshez. Végül a
tárgyalás alig egy órát tartott, mivel a felek nem tudtak megegyezni. Október 3-án
megegyeztek abban, hogy a magyar és csehszlovák képviselők kétoldalú
tárgyalásokba kezdenek a lakosságcseréről, és ha nem születik megegyezés, a
Külügyminiszterek Tanácsa elé terjeszthetik az ügyet a végleges megoldás elérése
érdekében.156
A felvidéki magyarok kitelepítése végül nem következett be, lakosságcsere
egyezmény született a két ország között, miszerint annyi magyar köteles elhagyni a
Felvidéket, ahány szlovák önkéntesen kitelepül Magyarországról.
A konferencia záróülésére október 15-én került sor, ezt követően a magyar
küldöttség összecsomagolt, és hazautazott, október 17-én érkeztek Budapestre.157
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A magyar kormány a békeszerződés szövegét 1947. január elején kapta kézhez,
majd a Minisztertanács január 27-én fogadta el. Az aláírás megtagadása a kormány
részéről nem merült fel, mivel az a három nagyhatalom aláírása után egyébként is
életbe lépett volna.
Az aláírásra a magyar küldöttség 1947. február 6-án utazott Párizsba. A
békeszerződéseket február 10-én írták alá a vesztes államokkal, Magyarországra
délután fél hatkor került volna sor, azonban a visszaemlékezésekben szereplő állítások
szerint erre csak 6 és fél hét között nyílt alkalom a francia Külügyminisztérium Szajna
parti palotájának óraszalonjában. Gyöngyösi János utoljára írta alá a békeszerződést.158
A magyar fél egy dokumentumot adott át a jelenlévő nagyhatalmak
képviselőinek, mely ismertette a magyar kormány aggodalmát a határokon kívül
rekedt magyarok jogainak biztosításával kapcsolatban, illetve felhívta a figyelmet a
Csehszlovákiában ismételten megújult magyarellenes intézkedésekre.
A magyar békeszerződés a trianoninál jóval rövidebb volt, 8 részből és 42
cikkelyből állt, melyeket 6 melléklet egészített ki.
A Preambulum felsorolta azt a 12 államot, melyekkel Magyarország hadban
állt, rögzítette, hogy Magyarország a hitleri Németország oldalán harcolt és ezért
viselnie kell a felelősséget. Említést nyert azonban, hogy Magyarország még a háború
vége előtt Németország ellen fordult, és 1945. január 20-án fegyverszünetet kötött a
szövetséges hatalmakkal.
Az első rész az 5. cikkely rendelkezéseit foglalta magába, Magyarország határai
címmel. Érvénytelenítette az 1938-1941-es határváltozásokat, és szinte minden
határszakaszon az 1920-as állapotoknak megfelelőt állították vissza. Az egyetlen
kivétel a pozsonyi hídfő kérdése volt, ahol Magyarország átengedett 3 falut
Csehszlovákiának. A Magyarország és a Szovjetunió közötti határvonal pedig
megegyezett az 1938 előtti északkeleti csehszlovák-magyar határral.
A második rész 10 cikkelyből állt, melyek politikai rendelkezéseket
tartalmaztak. Ezek kötelezték Magyarországot arra, hogy minden állampolgárának
garantálnia kell az általános emberi és szabadságjogokat. Továbbá kimondta, hogy az
ország területén semmilyen fasiszta és más olyan szervezet nem működhet, amelynek
célja, hogy „megfossza a népet demokratikus jogaitól.” Ide került be a tiltás a
„revizionista propagandáról.” Az 5. cikkely tartalmazta azt a kikötést, hogy
Csehszlovákia és Magyarország között kétoldalú tárgyalásokat kell kezdeni a
lakosságcsere kérdésével kapcsolatban. Beiktattak egy pontot, miszerint minden olyan
történelmi levéltári anyagot, könyvtárat és más történelmi vagy kulturális emléket át
kellett adni a szomszédos államoknak, melyek Magyarországhoz kerültek 1848-tól
(sic!) számítva.
A III-IV. rész a katonai rendelkezéseket tartalmazta. A hadsereg létszámát 65
ezer főben maximalizálta, ebbe beleszámolta a határvédelmet, légelhárítást és a dunai
flottilla személyzetét. A légierő 90 repülőgépből állhatott, ebből csak 70 lehetett harci
gép. Atomfegyvert, tengeralattjárót és bombázógépeket Magyarország nem gyárthatott
és nem is vásárolhatott. A 21. cikkely foglalkozott a hadifoglyok kérdésével: „a
magyar hadifoglyok mihelyt lehetséges, hazaszállítandók.” A szállítás költségei
Magyarországot terhelték.
A negyedik rész 22. cikkelye kimondta, hogy a szerződés életbe léptét követő
90 napon belül a megszálló csapatoknak el kell hagyniuk Magyarországot. A szovjet
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fél annyit kiharcolt, hogy az Ausztriában lévő csapataival fenntartott kapcsolatok miatt
minimális számú hadsereget állomásoztathatott Magyarországon.
A jóvátételi kérdésekkel az V. rész foglalkozott. Magyarország 300 milliós
kártérítést kellett fizessen a Szovjetuniónak, Jugoszláviának és Csehszlovákiának. A
jóvátételt árucikkekben kellett fizetni 8 éven át 1945. január 20-tól. Jugoszlávia 70,
Csehszlovákia 30 millió dollárt kapott.
A VI. rész a Gazdasági rendelkezések címet viselte. Ez mondta ki, hogy
Magyarország köteles az elkobzott javakat visszaadni. Ha ezeket a javakat a háború
folyamán károsodás érte, akkor Magyarországnak meg kell térítenie értékének
kétharmadát. Magyarország vállalta továbbá, hogy azon állampolgárait, akiket 1939.
szeptember 1. után vagyoni károsodás ért, kárpótolni fogja. Bár a szerződésben nem
történt konkrét utalás a zsidó lakosságra, ezek az előírások a mintegy félmillió
elpusztított és 100 ezer túlélő magyar zsidóra vonatkoztak. A szerződés kitért arra,
hogy azokat a magyar állampolgárok tulajdonába tartozó vagyontárgyakat, melyek
Németországban vannak lefoglalva, vissza kell szolgáltatni jogos tulajdonosaiknak.
A VII. rész a dunai hajózással foglalkozott. Korábban a Szovjetunió azt akarta
elérni, hogy saját ellenőrzése alá vonja a dunai hajózást. Végül a briteknek
köszönhetően a békeszerződés a következőket tartalmazta: a Duna „a kereskedelmi
hajózás feltételei tekintetében a teljes egyenlőség alapján nyitva lesz az összes államok
állampolgárai, kereskedelmi hajói és árui számára.” A részletekről azonban később,
nemzetközi konferenciának kellett döntenie.
A nyolcadik részben található Záró rendelkezések a szerződés során esetlegesen
felmerülő vitás kérdések elintézéséről rendelkeztek. A három nagyhatalom kormányai
kaptak jogot arra, hogy a felmerülő problémák esetében Magyarországgal szemben
eljárjanak.159
Az 1947-es békeszerződés bár nem váltott ki ugyanolyan hatást
Magyarországon, mint az 1920-as trianoni döntés, azonban mégis egyformán lesújtotta
a magyar lakosság egészét. Az országban nem hirdettek gyásznapot, leginkább
némaságba burkolózott Magyarország. Ezt a némaságot csak a Mindszenty József által
megtartott könyörgés törte meg a Bazilikában.160
Számos belpolitikai eseményt követően a békeszerződés életbe lépésére még
várni kellett. Az amerikai törvényhozás 1947. június 5-én, a brit júliusban és a szovjet
augusztus 31-én fogadta el a magyar békeszerződést. A magyar kormány már 1947.
február 10-én törvényerőre emelte a békeszerződést, a becikkelyezésére az 1947. évi
XVIII. törvényben került sor.
Zárszó
Összegzésként elmondható, hogy Magyarország határai a huszadik század
első felében többször is megváltoztak. Az ország mind az első, mind a második
világháborúból a vesztesek oldalán került ki, így viselnie kellett az adott helyzet
minden velejáróját. A területi, népességbeli veszteségeket, a menekültáradatot az első
világháború után, a területi gyarapodást 1938 és 1941 között, majd a háborús
szerepvállalással járó áldozatokat és az újabb világháború elvesztését. Magyarország
számára a legnagyobb megpróbáltatásokat azonban a kommunista rémuralom, a
deportálások és az 1956-os forradalom erőszakos leverésébe torkolló megtorlások
Magyar Törvénytár. 1947. évi törvénycikkek. Szerk.: Dr. Vincenti Gusztáv, Dr. Gál László. Budapest,
1948. Franklin Társulat. 142-178.
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jelentették. A magyar kisebbségek helyzete is a második világégést követően vált
egyre kilátástalanabbá. A jelenlegi viszonyok a rendszerváltás óta eltelt két évtized
eredményei. Jelentős javulásról az egyes országok kapcsolatában, a magyar kisebbség
helyzetében azonban aligha beszélhetünk.
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Sütő Anna, egyetemi hallgató
Kárpátalja Magyarország kötelékében
(1939. március 16. - 1944. október 28.)

1. Kárpátalja Magyarországhoz való visszacsatolása
Kárpátalja jelenleg Ukrajnához tartozik. Az elmúlt száz év során tartozott már
számos ország kötelékébe, mint például az Osztrák Magyar Monarchiához, Magyar
Köztársasághoz, Magyar Tanács köztársasághoz, és a Csehszlovák Köztársasághoz is.
Jelenleg a területen élő magyarok, sőt még inkább a Magyarországon élők mindössze
kis százaléka tudja, hogy Kárpátalja eredetileg a történelmi Magyarország szerves
része volt. A XX. században tizenhét különféle állam alakulatot vagy államformát élt
meg a terület. Volt Magyarország része, majd elcsatolták, majd újra vissza. Kárpátalja
utolsó ízben 1939-től 1944-ig volt magyar tulajdon.
A trianoni békeszerződés kegyetlen döntései elkerülhetetlenné tették, hogy a
két világháború közötti magyar külpolitika legfőbb céljává az új határok revíziója
váljon. Nemzetközi színtéren keresték a szövetségeseket a revízióhoz. Az 1920-as
években Olaszország, az 1930-as években pedig Németország vált szövetségesükké,
különösen Adolf Hitler hatalomra jutása után.
1938. november 2-án Németország és Olaszország döntést hozott a CsehSzlovákia és Magyarország közötti államhatár etnikai alapú módosításáról. Ez volt az
első Bécsi döntés, melynek következtében 11.927 km-nyi terület került vissza
Magyarországhoz 1 millió 60 ezer főnyi lakossal.161 Az első bécsi döntés nyomán a
magyar hadsereg november 9-én vonult be Beregszászba, és november 10-én
Munkácsra és Ungvárra.162 Ungvár főterének nevét már november 10-től Masarykról
Horthy térre változtatták. Az első bécsi döntés után alig négy és fél hónappal
Kárpátalja egész területe Magyarországhoz került.
Mindeközben Avgusztin Volosin, 1939. március 15-én Huszton kikiáltotta a
független Kárpát Ukrán Köztársaságot. Volosin Németországhoz fordult védelemért,
azonban Hitler nem ismerte el az új ukrán államalakulatot és 24 órát adott
Magyarországnak Kárpátalja kérdésének rendezésére. A magyar csapatok 1939.
március 15-én hajnalban elindultak a hágók felé. A honvédség, másnap elfoglalta
Husztot, az ukrán fővárost, így az új ukrán államalakulat sorsa is megpecsételődött.
A magyar haderő viszonylag könnyen foglalta el a területeket, a magyar
hadsereg oldalán a harcokban a helyi ukránellenes erők is aktívan részt vettek. Az
elfoglalt területeken tisztogatás indult a nacionalista ukrán értelmiség tagjai között. A
magyar lakosság örömmel fogadta a visszacsatlakozást az anyaországhoz.
2. A katonai közigazgatás Kárpátalján
Kárpátalja birtokbavétele után ideiglenes katonai közigazgatást vezettek be,
melyet a vezérkari főnökség irányított, vitás kérdésekben pedig a minisztertanács volt
hivatott dönteni. A határ menti magyarlakta sávot a történeti vármegyékbe tagolták be.
Közigazgatásilag az Ungvári járást, az Ung székhelyű Ung vármegyéhez, a
161
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Beregszászi, Munkácsi, Tiszaújlaki járásokat a Beregszászi székhelyű Bereg és
Ugocsa egyesített vármegyékhez csatolták, ezt később az 1939-es területrendezéskor
külön választották, továbbá megalakult Máramaros vármegye. Ungváron pedig
létrehozták a Kárpátaljai Kormányzóságot, mely ezeket egyesítette. 163 Az 1939-ben
megszállt kárpátaljai területek nagy részét azonban nem tagolták be a
megyerendszerbe, a ruszinok által lakott hegyvidéken létrehozták a Kárpátaljai
területet, melyet az ún. Kárpátaljai Kormányzói Biztosság igazgatott élén Kozma
Miklóssal, és területileg az Ungi, Beregi és Máramarosi közigazgatási kirendeltségekre
oszlott. A hivatalos nyelv ezeken a területeken a magyar mellett a ruszin volt. Érdekes
sajátossága a területnek, hogy nem voltak mindenütt szabályosan meghúzott határok,
egy-egy település akár két közigazgatási körzethez is tartozhatott.
A katonai közigazgatásnak két fontos feladatot kellett megoldania: először
biztosítani a teljes rendet és nyugalmat, s közben megteremteni azokat a feltételeket,
illetve körülményeket, melyek lehetővé teszik a helyzet későbbi, polgári jogi alapokon
való rendezését. Másodszor: gondoskodni kellett a lakosság élelmiszer- és egyéb
közszükségleteiről.164 A kormány megpróbálta ellensúlyozni a népszerűtlen katonai
közigazgatás okozta benyomásokat, segélyakciókat szervezett, igyekezett
munkaalkalmat teremteni. A Magyar a Magyarért Mozgalom keretén belül élelmiszer
segélycsomagokat osztottak szét a lakosság körében, 667 ezer pengő értékben. Ezen
kívül 300 kárpátaljai gyereket vittek el balatoni nyaralásra. Továbbá szétosztottak
többek között 28 vagon lisztet, 100 vagon kukoricát, 7325 mázsa burgonyát, 750
mázsa árpalisztet, 10 mázsa babot, borsót és lencsét, 32 mázsa szalonnát, 240 liter
étolajat. A lakosság örömmel fogadta az akciót, tekintettel a több hónapos
élelmiszerhiányra.165 Teleki Pál miniszterelnök a katonai közigazgatás időtartamát
minél szűkebbre kívánta szorítani, s minél hamarabb bevezetni Kárpátalján is a polgári
közigazgatást, az autonómia és az önigazgatás lehetőségét sem zárva ki.
3. A polgári közigazgatás sajátosságai Kárpátalja területén
1939. július 7-én a katonait polgári közigazgatás váltotta fel, amelynek élén
kormányzói biztos állt, akit Horthy Miklós, Magyarország kormányzója nevezett ki.
Ezt a posztot Perényi Zsigmond, majd Kozma Miklós egykori igazságügy miniszter,
majd annak 1941 végén bekövetkezett halála után Tomcsányi Vilmos Pál titkos
tanácsos, végül Vincze nyugalmazott altábornagy töltötte be. A kormánybiztos
segítőtársa a főtanácsos – ezt a beosztást az unitus egyház egyik képviselője, Ilnicky
Sándor látta el – és a nyolc tagból álló véleményező és indítványozó bizottság volt.
1939. június 22-én a Magyar Parlament elfogadta az 1939: VI. tc.-et „A
Magyar Szent koronához visszatért kárpátaljai területnek az országgal egyesítéséről”,
Teleki Pál miniszterelnök pedig aláírta a 6.200. M.E. rendeletet „a Magyar Szent
Koronához visszatért Kárpátaljai terület közigazgatásának ideiglenes rendezéséről”. E
dokumentumok képezték a jogi alapját a polgári közigazgatás bevezetésének. 166
Kárpátalja hivatalos zászlaja a Rákóczi család színeit képviselő kék-vörös
zászló lett. Kozma Miklós kezdeményezésére megalakult a Kárpátaljai Bank, a
Központi Hitelszövetkezet és a Kárpátaljai Tudományos Társaság.
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Az újraegyesülés után, 1939. július 15-én végezték el az első nagy
állapotfelvételt: a nép-, valamint a mezőgazdasági és állatösszeírást. E szerint
Kárpátaljának 671 512 fő lakosa volt a csatlakozás időpontjakor, ezen kívül
feljegyeztek még 6 896 ideiglenesen jelenlévőt, és 13 582 ideiglenesen távollévőt.
A közigazgatás nyelve a magyar lett, de elfogadott volt a magyar-orosz
sajátos kettős nyelvhasználat is. A kormányzói biztos azokat a miniszteri rendeleteket,
amelyeknek hatálya a kárpátaljai területre kiterjed, a kárpátaljai terület hivatalos
lapjában, a Kárpátaljai Közlönyben (Podkarpatszkij Visztnik-ben) – lehetőleg a
Budapesti Közlönyben való megjelenésükkel egy időben – magyar és rutén nyelven
hasábosan tette közzé. Hasonlóan tette közzé a kormányzói biztos által kiadott
szabályrendeleteket, valamint a kormányzói biztos vagy a közigazgatási kirendeltség
vezetője által kiadott általános jellegű rendelkezéseket és közleményeket. A járások és
a községek szervezetére a magyar jogszabályok voltak az irányadók. A kárpátaljai
magyar pártok, valamint az Autonóm Földműves Szövetség és az Orosz Néptanács
vezetői helyet kaptak a magyar parlament mindkét házában.
1939 októberétől a magyarországi református egyházi zsinat döntésével a
Kárpátaljai Református Egyházkerület megszűnt létezni, a régió a magyar fennhatóság
alatt ismét a Tiszántúli Egyházkerületbe tagolódott be. A magyarság körében a
református a legelterjedtebb vallás, a mondás szerint, minden református egyben
magyar is. 1939 októberében pápai rendelkezésre megszüntették a Kárpátaljai Római
Katolikus Apostoli Kormányzóságot, a terület egyházközösségei ismét egyesültek a
szatmári egyházmegyével. A Munkácsi Görög Katolikus Püspökség tekintetében pedig
1939 nyarán visszaállt az esztergomi főhatóság. Visszaszorult a ruszin gimnáziumi
oktatás, a hivatalnokok nagy részét az anyaországból helyezték ide.167
Ami a gazdasági viszonyok alakulását illeti, a magyar kormány Kárpátaljára
vízerőműveket tervezett, fejleszteni kívánta a faipart, a turizmust, ám a nagyszabású
beruházási programokból a tőkehiány és a háborús viszonyok miatt nem valósult meg
semmi. Beszűkültek a kárpátaljai mezőgazdaság exportlehetőségei, emiatt a dohányés gyümölcstermelés visszafejlődött, jelentős károk érték az állattenyésztést is. A
hegyvidék lakói továbbra is az erdőgazdálkodásból éltek. A lakosság ellátását sikerült
megoldani, a megélhetési problémákat enyhítették. 168
Kárpátalja Magyarországgal való 1939. márciusi újraegyesülése után a
visszatért vasútvonalakkal a Magyar Királyi Államvasutak, a MÁV hálózata 320 km
normál és 98,8 km keskeny nyomtávú hálózattal, összesen 418,9 km pályával
gyarapodott. Ezek közül a legfontosabbak az Ungvár - Uzsok, a Munkács - Kisszolyva
- államhatár és a Nagyszőllős – Huszt - Taracköz. Ezzel a Budapesttől a Trianon előtti
országhatárig vezető vasúti fővonalak közül a Budapest – Miskolc – Bátyú Kisszolyva és a Budapest – Debrecen – Ungvár- Uzsok fővonal ismét a MÁV
irányításába került.169 A Magyar Királyi Posta 1939. március 18-án kezdte meg
működését a visszatért kárpátaljai területen.
Kárpátalja visszacsatolásával szükségtelenné váltak és megszűntek a
kisebbségi intézmények, fórumok, sajtószervek. Az első bécsi döntés nyomán több
kárpátaljai nyomda eltűnt, illetve beolvadt más nagyobb nyomdaüzembe. 1944-ben a
12 ungvári nyomdából már csak 7 létezett. Megritkultak a Kárpátalján megjelenő
időszaki kiadványok is, a hetilapok megszűntek vagy átalakultak napilapokká. A
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könyvkiadás is visszaesett, csak magánkiadásban jelent meg időnként egy-egy
kiadvány.170
1940-re stabilizálódott a magyar polgári közigazgatás, ekkor kezdődött a
közoktatás átszervezése. A közoktatás regionális vezetője a ruszin Marina Gyula volt,
de ruszin volt a tanfelügyelet munkatársainak többsége. Egy év múltán, 1941-ben
végleg rendeződtek a magyar osztályok nyitásának feltételei. Magyar tannyelvű
osztály tíz magyar anyanyelvű gyermek esetén volt nyitható. Az elemi iskolákban
súlyos gond volt a tankönyvhiány, nyelvi téren tovább folytatódott a káosz, minden
tanító saját meggyőződésének megfelelő nyelven oktatott. Az elemi iskola harmadik
osztályától kezdve kötelező jelleggel oktatni kellett a magyar nyelvet, a tanítók
többsége azonban egyáltalán nem beszélt magyarul, nem voltak megfelelő tantervek és
tankönyvek magyar nyelven.171
4. A második világháború, és annak következményei Kárpátaljára nézve
A békés életbe az 1941-es év ismét nagy változást hozott. 1941. június 22-én
Németország megtámadta Szovjetuniót. Magyarország tartózkodott a hadba lépéstől,
azonban június 26-án Rahó és Munkács közelében légitámadás érte a vasútvonalakat,
Kassát pedig bombázták. A támadásban 30 magyar állampolgár meghalt, 285 pedig
megsebesült. A támadó gépek hovatartozását azóta sem sikerült teljes bizonyossággal
megállapítani, a korabeli vélemények szerint a szovjetek bombáztak. Válaszul Horthy
Miklós kormányzó június 26-án bejelentette a hadiállapot beálltát a Szovjetunióval. A
háború fokozatosan, de éreztette hatását az emberek mindennapjaiban is. 1941-ben
Kárpátalja felvonulási területté vált a Szovjetunió ellen. 1941 nyarától Kárpátalján is
behívták a sorköteleseket a náci Németország oldalán harcoló hadseregbe. A
bevonultak többsége 1924-1944-ben a keleti fronton harcolt, és esett el. 1941-től több
sztrájk, szabotázs történt a vidéken. 1942. január elején partizánharc is kezdődött. A
magyar vezetés próbálta fenntartani a nyugodt, polgári élet látszatát, de a partizánok
fokozott jelenléte ezt nem engedte. 1944 áprilisától, már hadműveleti területté
nyilvánították Kárpátalját. Ez év tavaszán megkezdték a zsidók deportálását is. 1944.
július 3-án betiltották a pártok tevékenységét Kárpátalján. A polgári lakosság ellátása
is egyre rosszabbodott. Az események 1944 áprilisa és októbere között felgyorsultak.
A szovjet hadsereg bevonulásával új fejezet kezdődött Kárpátalja történetében. A régió
további sorsába Magyarországnak már nem sok beleszólása volt. 172
A Kárpátokban kiépített erődítményrendszer az Árpád-vonal, viszonylag
hosszú ideig feltartóztatta a Kárpátok előterébe érkezett szovjet csapatokat. Románia
kiugrása, 1944 augusztusát követően azonban értelmetlenné vált a Kárpátok vonalának
védelme. Ezért a bekerítés elkerülése miatt a magyar csapatokat kivonták a
védvonalból. Augusztusban megkezdődött az evakuáció, az anyaországból érkezettek
többsége elhagyta Kárpátalját.173 A szovjet Vörös Hadsereg 1944. október 2-án érte el
Kárpátalja első települését, Verbiást. Október 26-án elfoglalták Ungvárt. A 17. szovjet
lövészhadtest a Huszt – Nagyszőlős – Beregszász útvonalon érte el 1944. október 28án Csapot, ezt követően el is küldték a győzelmi jelentést a főparancsnokságra. Egy
heves ellentámadás azonban visszavonulásra kényszerítette a szovjeteket, akik a
Latorcáig húzódva, az akkor még szabályozatlan folyó áradása nyomán keletkezett
Botlik József - Dupka György [1991] 49. old.
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sárban ragadtak. Csapot a magyar- német erők még közel egy hónapig 1944.
november 23-áig tartották a Vörös Hadsereg megújuló rohamaival szemben. 1944.
október végén a Vörös Hadsereg elfoglalta egész Kárpátalját.174 Ezt követően
Kárpátalja Magyarország számára ismét elveszett.
Magyarország több éves poltikával és tárgyalás sorozattal elérte, hogy
Kárpátalja egy részét visszacsatolják az országhoz. A kormányzóság és a nép egyaránt
örült ennek az eseménynek. Ezt követően intézkedéseket tettek a gazdaság és a kultúra
fejlesztése érdekében. A folyamat megfelelően haladt, egészen addig amíg a második
világháború eseményei más irányba terelték a terület sorsát. Felmerül azonban a
kérdés, hogy az egész visszacsatolási folyamat egy nagyobb terv egyik
részegységeként funkcionált.
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Zubánics László, előadó tanár, Ungvári Nemzeti Egyetem
Kárpátaljai autonómia törekvések a XX. században

Az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések véglegesen
felosztották az Osztrák-Magyar Monarchia területét. Északkelet-Magyarország négy
vármegyéje (a későbbi Kárpátalja) zömmel a Csehszlovák Köztársaságnak jutott. Az
erről szóló saint-germaini békeszerződés kikötötte, hogy „a szövetséges nagyhatalmak
és a Csehszlovák Köztársaság között 1919. szeptember 10-én Saint-Germainben
megkötött békeszerződés alapján, szem előtt tartva a csehszlovák állam egységét,
elismerik a Kárpátoktól délre lakó orosz nép jogát önállóságára, az általa belakott
területen széles körű autonómiát biztosítanak.”
Az autonómia, mint politikai fogalom már nem volt ismeretlen a helyi
közösségek előtt, hiszen a Károlyi-kormány rutén vajdaság címszó alatt már
foglalkozott a kérdéssel. Sajnos a világháború viszontagságai lehetetlenné tették a
törvény valóra váltását.
A Csehszlovák Köztársaság keretében tovább folytatódtak az autonómia
törekvések. Számos autonómiatervezet született, többek között Bródy András,
Podkarpatszka Rusz első miniszterelnöke tollából (1, Melléklet). A prágai kormány
csupán 1938 őszén, az első bécsi döntést követően biztosított korlátozott autonómiát a
vidéknek, ez azonban nem tudta megakadályozni a bomlást. A Volosin Augusztin által
Huszton kikiáltott Podkarpatszka Ukrajna mindössze egyetlen napot létezett, 1939.
március 15-16-án a magyar hadsereg megszállta Kárpátalja hegyvidéki részeit is.
Teleki Pál miniszterelnök indítványára 1940. július 23-i dátummal megszületett A
Kárpátaljai Vajdaságról szóló törvénytervezet, amely sajnos a háborús helyzet, illetve
Teleki későbbi öngyilkossága miatt csak papíron maradt. (2, Melléklet)
A második világháború befejezése után Kárpátalját Ukrajnához, illetve a
Szovjetunióhoz csatolták. Mivel a Szovjetunióban akkor már léteztek különféle
autonómiai formációk, a viszonylagos konszolidálódás után felvetődött a kárpátaljai
magyar autonómia megteremtésének kérdése. 1945 végén és 1946 elején a helyi
lapokban írás is megfogalmazódott a kérdéssel kapcsolatban. Mint kiderült, mindez
csak politikai fogás, mézesmadzag volt, mert az 1946. évi tanácsi választások után a
kérdés lekerült a napirendről, olyannyira, hogy a felvetése is bűnnek számított,
szorgalmazói üldöztetésnek voltak kitéve.
1963-ban az oroszországi októberi forradalom és a magyar tanácsköztársaság
veteránjainak beregszászi csoportja a kárpátaljai területi szervekhez, sőt magához
Hruscsovhoz fordult a kárpátaljai magyarság autonómiája, kollektív jogainak
biztosítása érdekében, de nyomban elhallgattatták őket. (3,. Melléklet)
A kárpátaljai magyarság önrendelkezésének ügye 1989 nyarán-őszén került
napirendre. Augusztusban megjelent az SZKP A párt nemzetiségi politikája a jelenlegi
körülmények között című platformtervezete, amely kilátásban helyezte újabb
nemzetiségi formációk létrejöttét. Most már nem magánemberek vagy kis csoportok
vállalták fel az ügyet, hanem a KMKSZ beregszászi járási szervezete (elnök Dalmay
Árpád), amely 1989. március 19-én alakult meg. Kárpátalja hivatalosan mintegy 160
ezer magyar nemzetiségű lakosa három nyelvsziget – Técső, Visk, Aknaszlatina-,
valamint a hegyvidéki szórványmagyarság és a nyelvhatáron kívülre szorult három
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város – Ungvár, Munkács, Nagyszőlős – kivételével egységes tömbben, jól
elhatárolható nyelvterületen él teljesen indokolt volt hát önrendelkezési jogának
biztosítása.
A Kárpáti Igaz Szó hasábjain Pro és kontra rovatcím alatt számos írás látott
napvilágot az autonómia mellett, illetve ellen. Ennek a vitának egyik darabja az az
eddig még nem publikált, valószínűleg belső használatra készült feljegyzés, amely az
akkori viszonyokat tükrözi (4, Melléklet).
De mi is történt 10 évvel ezelőtt? Ukrajna függetlensége kikiáltását követően
szükség volt egy össznépi népszavazásra, amely megerősíti a Legfelsőbb Tanács által
hozott határozatot, s ezzel Ukrajna függetlenségét. Ugyanerre a napra tűzték ki
Ukrajna elnökének megválasztását is. Kárpátalján, illetve a Beregszászi járásban ehhez
még egy, illetve két, az autonómiával kapcsolatos kérdés társult. Két héttel a
szavazások előtt Kárpátaljára látogatott az egyik legesélyesebb elnökjelölt, Leonyid
Kravcsuk, a Legfelsőbb Tanács elnöke, akinek a javaslatára a megyei tanács a
szavazólapon az „autonómia” megfogalmazást „különleges önkormányzati
adminisztratív területre” javította.
1991. december 1-jén a területi szavazáson 546 450 ember (területünk felnőtt
lakosságának 78 százaléka) szavazott arra, hogy Kárpátalja a független Ukrajna
keretében különleges önkormányzati adminisztratív terület legyen.
Mi történt ekkor a Beregszászi járásban? A KMKSZ beregszászi járási
szervezetének elnöksége (elnök Dalmay Árpád) kezdeményezésére a járási tanács
KMKSZ-frakciója előterjesztése után 1991. december 1-jére népszavazást rendeltek el
e kérdésben a Beregszászi járás területén. Felhívással fordultak a járás lakosságához,
felvázolva a magyar autonóm körzet létrehozásának várható politikai, kulturális és
gazdasági előnyeit.
Ekkor született meg a négy „IGEN”-szlogen, azaz igen Ukrajna
függetlenségére, Leonyid Kravcsuk elnökségére, Kárpátalja különleges önkormányzati
adminisztratív státusára, illetve a Beregszászi központú Magyar Autonóm Körzetre.
(5-7, Melléklet)
Ezt követően az események gyorsan pörögtek. A népszavazáson a
Beregszászi járásban szavazásra jogosult 61 071 állampolgár közül 53 442 vett részt
(81,5 %), a szavazócédulán szereplő kérdésre – „Akarja-e, hogy a Beregszászi
járásban magyar autonóm körzetet hozzanak létre?” – 43 482 választópolgár (81,4 %)
felelt igennel, tehát a magyarokon kívül a járásban élő ruszinok, oroszok és ukránok
jelentős része is.
A Beregszászi Járási Tanács 1992. január 30-án megtartott X. ülésszaka
jóváhagyta, érvényességében megerősítette a népszavazás eredményeit, majd azokat a
területi (megyei) tanács is 1992. március 6-án elismerte. Ezt követően a Beregszászi
Járási Tanács képviselői felhívással fordultak a területi tanács és a legfelsőbb tanács
képviselőihez.
Ennél a pontnál megszakadnak a szálak, követhetetlenné válnak. Tény: az
ukrán parlament nem foglalkozott a Beregszászi Magyar Autonóm Körzet kérdésével.
Megszületett viszont 1992. június 25-én A nemzeti kisebbségekről szóló törvény,
amely csak kulturális autonómiát helyez kilátásba a nemzetiségek számára. Igaz az
első olvasatban még szerepelt az a három cikkely, amely nemzetiségi közigazgatási
egységek létrejöttét tette volna lehetővé. Meg nem erősített források szerint éppen
Sepa Vaszil, a magyar többségű választókerült parlamenti képviselője volt az, aki
szorgalmazta e három cikkely kiemelését. Hasonló szellemben, tehát csak a nemzeti76

kulturális autonómiához való jog tudomásul vételével született meg 1993. április 30-án
Ungváron Jeszenszky Géza és Anatolij Zlenko külügyminiszterek aláírásával az
ukrán-magyar közös közlemény. Az autonómia törekvések végére a pontot az ukránmagyar alapszerződés ratifikációja tette fel 1993. május 11-én.
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Mellékletek:
1, Melléklet
Bródy András, a csehszlovák parlament képviselője által kidolgozott törvénytervezet
Podkarpatszka Rusz autonómiájáról
Általános tételek
1. § A szövetséges nagyhatalmak és a Csehszlovák Köztársaság között 1919.
szeptember 10-én Saint-Germainben megkötött békeszerződés alapján, szem előtt
tartva a csehszlovák állam egységét, elismerik a Kárpátoktól délre lakó orosz nép jogát
önállóságára, az általa belakott területen széles körű autonómiát biztosítanak.
2. § A fent nevezett békeszerződés határozatai, valamint a Csehszlovák
Köztársaság alkotmánylevelének határozatai alapján (1. fejezet, 3. §, 25. bekezdés) az
orosz nép által lakott terület, amely a Köztársaság határain belül, Kárpátoktól délre
fekszik és a Podkarpatszka Rusz nevet viseli autonóm státussal rendelkezik, mint a
Csehszlovák Köztársaság szerves része.
3. § Podkarpatszka Rusz autonómiája az alábbiakban nyilvánul meg:
1. A kárpátorosz nép saját területén önállóan intézi politikai, gazdasági és
szociális ügyeit.
2. Minden, az autonómia területén található, korábban a magyar állam vagy a
magyar királyság tulajdonát képező ingó és ingatlan vagyon, érték az autonómia
tulajdonába megy át.
4. § A Csehszlovák Köztársaság egységét és oszthatatlanságát az alábbiak
jelentik: közös államfő, parlament, állampolgárság, egységes kül-, had- és pénzügyek,
közös valuta, kereskedelmi és vámjogok, közös alkotmány, amely egyben
Podkarpatszka Rusz autonóm államjogi helyzetét is garantálja.
5. § Podkarpatszka Rusz határai a szomszéd országokkal az alábbiak:
Lengyelország, Románia és Magyarország esetében megegyeznek az államhatárral.
Podkarpatszka Rusz és Szlovákia határait egy közös, a csehszlovák parlament és a
kárpátorosz szejm által létrehozott bizottságnak, a statisztikai, történelmi és néprajzi
adatok birtokában, a vitatott területek lakossága gazdasági érdekeinek figyelembe
vételével kell kijelölnie, nem később, mint egy évvel a kárpátorosz szejm első ülését
követően.
6. § Amennyiben Podkarpatszka Rusz és Szlovákia közös határa a szejm első
ülését követő egy esztendőn belül nem kerül kijelölésre, akkor a vitatott területen, azaz
minden községben, ahol az 1910—1920—1930-as népszámlálása adatok szerint
oroszok (ruténok, ruszinok, rusznyákok, görög-katolikusok vagy pravoszlávok) élnek,
népszavazást kell tartani arról, hogy az adott közösség egésze Podkarpatszka Ruszhoz
vagy Szlovákiához kíván-e tartozni. A népszavazást a Podkarpatszka Rusz kormánya
és a Csehszlovák Köztársaság belügyminisztériuma által létrehozott bizottság
bonyolítja le.
7. § Podkarpatszka Rusz hivatalos nyelvét a Szejm törvényben határozza meg
a saint-germaini szerződés (11. fejezet, 11. cikkely) és a CSSZK alkotmánya (1.
fejezet 3. § 4. cikkely) alapján.
8. § Podkarpatszka Rusz címerét, zászlaját, nemzeti himnuszát és egyéb
jelképeit, valamint az állami címerhez, zászlóhoz, himnuszhoz és egyéb jelképekhez
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való viszonyukat, alkalmazásuk szabályait a Szejm határozza meg külön törvényben
az ide vonatkozó parlamenti törvénynek megfelelően.
9. § A Podkarpatszka Rusz területéről kikerült újoncok Rodkarpatszka Rusz
katonai egységeiben teljesítenek szolgálatot, külön jelvényt viselnek, zászlaikon az
állami színek mellett Podkarpatszka Rusz állami színeit is használják. A katonai
alakulatok hivatalos nyelve Podkarpatszka Rusz területén Podkarpatszka Rusz
hivatalos nyelve.
10. § Podkarpatszka Rusz fővárosa Ungvár.
Podkarpatszka Rusz képviselte a csehszlovák parlamentben
11. § A saint-germaini szerződés 13. cikkelye, valamint a Csehszlovák
Köztársaság alkotmánya alapján (1. fejezet 3. § 5. cikkely) Podkarpatszka Rusz
lakossága százalékaránya alapján 14 képviselőt és szenátort küld a csehszlovák
parlamentbe. Podkarpatszka Rusz nyugati határának megállapítását követően
parlamenti képviselőinek száma a lakosság százalékaránya szerint fog növekedni.
12. § Podkarpatszka Rusz parlamenti képviselőit a Köztársaság választójogi
törvényei alapján választják meg, azok rendelkeznek a parlamenti képviselői jogaival
és kötelezettségeivel, azonban nem szavazhatnak azokban a kérdésekben, amelyeket
Podkarpatszka Rusz Szejmje önmaga részére fenntart (Saint-Germaini szerződés 13.
cikkely).
Az autonóm törvénykezési hatalom
13. § a) Podkarpatszka Rusz törvényhozó szerve a Szejm, amely a vidék
lakosságának érdekeit hivatott kifejezni és törvényerőre emelni (Alkotmány, 1. fejezet,
3. §, 3. cikkely)
b) a Szejm 45 főből áll, akiket általános, közvetlen és titkos szavazással
választanak meg az arányos képviselet alapján öt esztendőre
c) a Szejmbe történő első választás során, amelyet Podkarpatszka Rusz
jelenlegi területén bonyolítanak le, mindössze 30 képviselőt választanak meg, a többi
15 pótlólagosan kerül megválasztásra Kelet-Szlovákia oroszok lakta területein,
azoknak az autonóm Podkarpatszka Ruszhoz való csatlakozása után
d) a Szejm üléseinek helyszíne — Podkarpatszka Rusz fővárosa — Ungvár.
14. § A Szejmbe való választás jogáról, a választási körzetekről,
bizottságokról, a választások lebonyolításáról, a választási bíróságokról, a törvények
összeállításáról és kiadásáról a Szejm hivatott dönteni. A hasonló törvények
elfogadásáig, az első Szejmbe történő választások az 1920. április 14-i 330. sz.,
valamint az 1927. július 14-i 126. sz., a területi és körzeti választásokról szóló
törvények alapján fognak végbemenni, az alábbi változtatásokkal:
Választójogot gyakorolhat az alakuló Szejmbe való választások során minden
olyan csehszlovák állampolgár, nemre való tekintet nélkül, aki Podkarpatszka Rusz
területén él, a választási listák kihirdetésekor betöltötte 21. életévét, aki 1919- május 8ig lakással rendelkezett Podkarpatszka Rusz területén és nem fosztották meg választói
jogaitól. A katonai szolgálat és a Podkarpatszka Rusz határain kívül végzett
idénymunka nem szakítja meg a helybenlakást.
A katonai szolgálatot teljesítő személyek, illetve a csendőrség tagjai nem
kapnak választói jogot. Ugyanakkor az időleges katonai szolgálat nem korlátozza az
illető választójogát.
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Minden állampolgár csak egy szavazattal rendelkezik, s ezen jogával csak
személyesen élhet.
15. § A szejmi tagság megszűnik: elhalálozással, önkéntes visszalépéssel
vagy a passzív választási jog elvesztésével. A távozó helyére a párt vagy csoport azon
jelöltje lép, aki a listán a megválasztottat követte.
16. § A választások ellenőrzését a kormány mellett létrehozott területi
választási bizottságok látják el. Ezek határozatai ellen a Szejm törvénye által
létrehozott területi választási bíróságnál lehet fellebbezni. Ami az első Szejmbe való
választásokat illeti, ezekben a kérdésekben az 1920. évi 125. törvény értelmében a
köztársasági választási bíróság dönt majd.
17. § A Szejm és bizottságainak tagjai a csehszlovák parlament képviselőihez
hasonlóan mentelmi joggal bírnak az alkotmány 23—26. §-ai értelmében, s rájuk az
1924. évi 144. sz., a mentelmi jogról szóló törvényt alkalmazzák.
18. § A Szejm tagjainak fizetését és kedvezményeit a szejm törvényben
határozza meg.
19. § A hivatalos nyelvről szóló szejmi törvény kimondásáig a Szejm
ügyintézésének nyelve a kárpátorosz lesz. Podkarpatszka Rusz nemzeti kisebbségei a
Szejmben szabadon használhatják anyanyelvüket.
20. § A Szejm alakuló ülését a kormányzó hívja össze nem később mint
harminc nappal a választások lezajlása után. Az alakuló ülésen a Szejm képviselői
esküt tesznek a kormányzó kezébe az alábbi tartalommal:
Ígérem, hogy hű leszek Podkarpatszka Ruszhoz és a Csehszlovák
Köztársasághoz, betartom a Szejm törvényeit, mandátumomat lelkiismeretesen és
legjobb tudásom szerint fogom betölteni.
A szejm azon tagjai, akik nem voltak jelen az alakuló ülésen, esküjüket a
következő ülésen teszik le a szejm elnökének. Az eskü megtagadása esetén a képviselő
elveszíti mandátumát.
21. § Az alakuló ülésen a kormányzó elnöklete mellett megválasztják a Szejm
elnökségét, amely elnökből, négy elnökhelyettesből, két titkárból és két
rendfelügyelőből áll. Ugyanekkor kerül sor az állandó bizottságok tagjainak
megválasztására is.
22. § A házszabályt és az ügyrendet a Szejm belső határozatában szabályozza.
Ezen határozat elfogadásáig a Szejm az 1920. április 15-i 325. sz. köztársasági
törvényt alkalmazza.
23. § A Szejm soros üléseit a kormányzó hívja össze évente két alkalommal.
A tavaszi ülésszakot nem később mint március 15-e, az őszit pedig nem később, mint
október 1-je. A szejm ülésszakai ugyanazon napon kezdődnek és végződnek. Az
ülésszakot a kormányzó nyilvánítja befejezettnek.
24. § A Szejm ülései nyitottak, zárkörű ülést csak azon esetekben lehet
elrendelni, amelyeket a Szejm alakuló ülésének határozata felsorol. A Szejm nyílt
ülései anyagainak közlése nem esik büntetőjogi felelősségrevonás alá.
A kormányzó jogosult egy hónappal elhalasztani a Szejm ülését. Ezt a jogát
csak évente egyszer gyakorolhatja.
25. § A köztársasági elnöknek jogában áll feloszlatni a Szejmet, azonban
feloszlatás, vagy a Szejm mandátumának lejárta után a kormányzó köteles új
választásokat kiírni, de nem később, mint 60 nappal a Szejm feloszlatása, vagy
mandátumának lejárta után.
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26. § A határozatképesség megállapításához szükség van a Szejm képviselői
legalább a felének a jelenlétéhez. A határozatok abszolút többséggel fogadják el. A
Podkarpatszka Rusz autonóm alkotmányáról szóló törvény, valamint azon törvények
megváltoztatásához, amelyek jelen törvény fő részét képezik, szükség van a Szejm
képviselői kétharmadának szavazatára.
27. § A kormányzói és a kormány osztályainak vezetői jelen lehetnek a Szejm
valamennyi ülésén, a bizottságok és állandó bizottságok ülésein, magyarázatot,
tanácsot adhatnak, de nem rendelkeznek szavazati joggal.
28. § A Szejm felszólítására a kormányzó köteles megjelenni a Szejm ülésén,
magyarázatot adni, átadni a kért okmányokat, kérdésekre válaszolni. A kormányzó
vagy helyettese napirenden kívül is szót kérhet.
29. § A kormányzónak joga van, de a Szejm képviselő egyharmadának, vagy
az állandó bizottságok tagja felének írásbeli beadványa alapján köteles összehívni a
Szejm rendkívüli ülését, de nem később, mint 14 nappal az írásos beadvány
benyújtása.
Amennyiben a kormányzó nem hívta össze sem a soros, sem pedig a
rendkívüli ülésszakot, akkor a törvény értelmében a Szejmet annak elnöke hívja össze
14 nappal a kitűzött időpont letelte után.
30. § Amennyiben a napirenden a kormányzó elleni bizalmatlansági indítvány
szerepel, a kormányzó nem zárhatja be a Szejm ülését.
31. § A CSSZK alkotmányának 3. §-a, valamint a saint-germaini szerződés
11. §-a alapján a Szejm törvényeket adhat ki Podkarpatszka Rusz autonóm területe
számára iskola-, nyelvi-, vallási és belügyekben, illetve azon ügyekben amelyeket a
parlament törvényei a Szejm számára tartanak fenn.
A belügyek közé tartoznak: a politikai és a pénzügyi adminisztráció hivatala,
a posta-, a vasutak-, az igazságszolgáltatás-, valamint a katonai adminisztráció
hivatala.
Egyidejűleg a Szejm hatáskörében tartoznak azok az ügyek, amelyek az
autonóm vidék gazdaságát érintik, részvételét az állami költségvetésben továbbá a
földművelés, az erdő- és hegyvidéki gazdálkodás, az ipar, a kereskedelem, az állami
monopóliumok, az egészségügy és a szociális védelem kérdései.
A Szejm törvényeket ad ki a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítására,
valamint azok ellenőrzésére a saint-germaini szerződés 7—9. fejezete és a csehszlovák
alkotmány 128—134. cikkelyei alapján.
32. § Azon, a Szejm által elfogadott törvények, amelyek ellentmondanak az
alkotmánynak, érvénytelenek. Amennyiben vita merülne fel a Szejm törvényének
értelmezése körül, a kérdést az alkotmánybizottság dönti el.
33. § Azon törvények, amelyek meghaladják a szejm hatáskörét — hatályukat
vesztik, mint a köztársaság törvényeinek ellentmondók.
34. § Amennyiben a Szejm ügy véli, hogy a parlament által kiadott törvény
ellentmond az alkotmánynak, jogában van a kérdést az alkotmánybizottság elé vinni és
törvényességi vizsgálatot kezdeményezni.
35. § A törvénytervezeteket a kormányzó terjeszti a Szejm elé, ugyanakkor a
Szejm határozata alapján a Szejm tagjai is élhetne törvényalkotói javaslattal.
A törvénytervezetet, mint javaslatot a kormányzó terjeszti elő, amelyet a
Szejm köteles napirendre tűzni és megvitatni.
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36. § A Szejm törvényeit a köztársasági elnök és Podkarpatszka Rusz
kormányzója írják alá, majd ezt követően a Podkarpatszka Rusz rendeletei és
törvényeinek gyűjteményében jelenik meg.
37. § A köztársasági elnök jogosult a kormányzó által aláírásra benyújtott
törvényt 30 napon belül visszautalni a Szejmnek. Amennyiben a Szejm név szerinti
szavazással, a tagok kétharmadának támogatásával másodszor is elfogadja a
visszaküldött törvényt, akkor a törvény a kormányzó aláírásával megjelenhet a
Gyűjteményben, s mindaddig érvényes, míg az alkotmánybizottság döntést nem hoz a
kérdésben.
38. § Az első Szejm megalakulásának napjától a ...... képviselet és bizottság
tevékenysége megszűnik, hatáskörét a Szejm veszi át.
39. § A Szejm Podkarpatszka Rusz jólétét érintő országos jelentőségű
kérdésekben tanácskozási joggal bír, amellyel a köztársasági kormányhoz és
parlamenthez fordulhat.
Amennyiben a szejm úgy véli, hogy valamely kormányhatározat káros
Podkarpatszka Rusz számára, jogosult panaszt benyújtani az alkotmánybizottsághoz és
kérheti az adott törvény vagy határozat felülvizsgálatát.
40. § A Szejm gondoskodik Podkarpatszka Rusz vagyonának és alapjainak
védelméről, ellenőrzi azokat. Az ellenőrzések lefolytatására a Szejm jogosult
vizsgálóbizottság kiküldésére, amelynek a kormány köteles bemutatni az okmányokat
és bizonylatokat.
Podkarpatszka Rusz vagyonának és alapjainak felosztására csak a Szejm által
jóváhagyott törvény alapján kerülhet sor.
41. § A Szejm ellenőrzi az állami vagyont, az állami vállatokat, figyelemmel
kíséri, hogy azok jövedelmeit Podkarpatszka Rusz javára fordítsák.
Az állami tulajdont a Szejm beleegyezése nélkül nem lehet felszámolni.
A föld- és erdőreform lebonyolításához Podkarpatszka Rusz területén szükség
van a Szejm beleegyezésére.
Pénzügyek
42. § Az állami költségvetés Podkarpatszka Ruszból származó bevételeit
teljes egészében a vidék hasznára kell fordítani. Az összállami intézményeket az
összállami költségvetés finanszírozza.
Podkarpatszka Rusz autonóm ügyeinek intézésére saját költségvetéssel
rendelkezik, amelyet a szejm állapít meg.
A kormányzói hivatalban működik egy ellenőrző részleg, amely évente
mérleget készít a vidék gazdasági helyzetéről.
43. § Az autonóm törvényhozás és a kormány költségeit részben az állami
bevételekből, részben a Szejm által megállapított megyei költségvetésből
finanszírozzák.
44. § Az állami adók egy része, amely más régiókban is a vidék
rendelkezésére áll, a helyi költségvetésbe kerül
Állandó bizottság
45. § A Szejm feloszlatásakor, illetve a megbízatási idő lejártakor a
következő ülésig a gazdasági, ellenőrző, adminisztratív, s végső esetben a törvényhozó
tevékenységet is a Szejm állandó bizottsága végzi. A bizottság elnökből és a Szejm 7
tagjából áll, amelyet az alakulógyűlésen választanak meg az arányos képviselet elvén
egy évre. A kormányzót nem lehet bizottsági tagnak választani.
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Az állandó bizottság tagjai tevékenységüket a köztársasági elnök és a
kormányzó felügyelete mellett fejtik ki.
Miután a Szejm megválasztotta az állandó bizottságot, annak tagjai maguk
közül elnököt és elnökhelyettest választanak. Az állandó bizottságok tagjai érvényezek
az ezen törvény 7. és 8. §.
46. § Az állandó bizottság jogosult döntéseket hozni minden, a Szejm
hatáskörébe tartozó kérdésben, kivéve az alábbiakat:
a) megváltoztatni Podkarpatszka Rusz autonóm alkotmányát
b) megállapítani az autonóm vidék arányos részvételét az állami
költségvetésben
c) megállapítani a helyi költségvetést
d) bizalmatlansági eljárást indítani a kormány ellen
e) új adókat bevezetni
f) vagyon kivitelét engedélyezni Podkarpatszka Rusz területéről.
47. § Az állandó bizottság határozatainak törvényerőre való emelésekor, azaz
törvény elfogadására szükség van a tagok több mint a felének hozzájárulására. A többi
ügyben elegendő a tagok felének többségi támogatása.
Az állandó bizottság azon határozatait, amelyek a Szejm hatáskörébe
tartoznak, a köztársasági elnök és a kormányzó írják alá. Az állandó bizottság
határozatait a Podkarpatszka Rusz rendeletei és törvényeinek gyűjteményében látnak
napvilágot.
48. § Az állandó bizottság határozatai azon nyomban hatályukat vesztik, ha a
Szejm üléseinek felújítását követő két hónap belül nem erősítik meg azokat.
Az autonóm végrehajtó hatalom
49. § A végrehajtói hatalom, amennyiben nem tartozik valamely község,
város, önkormányzat vagy egyházi közösség hatáskörébe, autonóm ügyekben autonóm
szervek, országos ügyekben országos szervek által valósul meg.
50. § Az autonóm kormányzat élén a kormányzó áll, akit a köztársasági elnök
nevez ki a Szejm elnöke által javasolt, három, a Szejm által jelölt személy közül. A
kormányzó esküt tesz a köztársasági elnöknek, amelyben ígéretet tesz, hogy
lelkiismerete szerint igyekezni fog szolgálni Podkarpatszka Rusz érdekeit és betartja a
törvényeket.
51. § A kormányzó képviseli a vidéket a kormány ülésein. Ő áll
Podkarpatszka Rusz kormánya élén. A kormányzó jogköre:
a) kiírja a választásokat a Szejmbe
b) utasítást ad a választási lista összeállítására
c) összehívja, elhalasztja és befejezettnek nyilvánítja a Szejm ülését
d) elnököl a Szejm alakuló ülésén annak elnökének megválasztásáig
e) törvénytervezetek nyújt be a Szejmnek és aláírás céljából átadja a Szejm
által elfogadott törvényeket a köztársasági elnöknek
f) végrehajtja a Szejm által elfogadott törvényeket és határozatokat
g) saját hatáskörében rendeleteket ad ki
h) kinevezi az összes hivatalnokot és bírót Podkarpatszka Rusz területén,
mivel ezek kinevezése nem tartozik a köztársasági elnök hatáskörébe
i) személyeket jelöl olyan állami tisztségekbe, amelyek kinevezése a
köztársasági elnök vagy a kormány hatásköré tartozik
j) aláírja a Szejm törvényeit, az állandó bizottság határozatait, s minden más
rendelkezést, amelyet a Gyűjteményben megjelentetnek.
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52. § Kormányzóvá kinevezhető minden csehszlovák állampolgárságú,
kárpátorosz nemzetiségű személy, aki betöltötte 35. életévét, aki beszéli és ír orosz
nyelven, illetve passzív választási joggal rendelkezik a Szejmbe.
53. § A kormányzónak, mint az autonóm kormányzat legmagasabb rangú
tisztviselőjének a csehszlovák parlament Podkarpatszka Rusz érdekében átadhatja a
minisztériumok hatáskörében tartozó állami végrehajtói hatalmat, amennyiben az
összeegyeztethető a köztársaság érdekeivel.
54. § A ....... elnöknek, belügyminisztériumnak és a köztársaság kormányának
kijáró jogok az 1927. évi 125. sz. parlamenti törvény 51—57. §-a értelmében
átruházódnak a kormányzóra.
55. § A kormányzó az autonóm ügyekben felelősséggel tartozik a Szejmnek,
országos ügyekben a köztársasági elnöknek.
56. § Amennyiben a szejm bizalmatlansági határozatot fogad el a kormányzó
ellen, az maga után vonja a kormányzó lemondatását. A kormányzó lemondása esetén,
vagy ha a kormányzói állás nincs betöltve, a kormány rangidős tisztviselője tölti be a
kormányzó hatáskörét.
57. § Ha a kormányzó megsérti a törvényt, akkor nem esik a bűnügyi
törvények alá, hanem külön felelősséget visel. A vizsgálatot a Szejm által kinevezett
bizottság vezeti és a Szejm ítélkezik az ügyben.
58. § Az autonóm kormányzat rendszerét a Szejm külön törvényben
szabályozza. A kérdésekben, amelyben a törvényhozó hatalmat a Szejm gyakorolja, a
legmagasabb fórum és az ügyek utolsó állomása a kormány.
A kormány megfelelő osztályokkal rendelkezik, hozzáértő személyzettel.
Minden osztály élén referens áll.
59. § Mindazon ügyek, kivéve a csehszlovák állampolgárságot, amelyekben a
jelenlegi törvényig a minisztériumok vagy a minisztertanács hozott határozatot,
véglegesen átmennek a kormányzó hatáskörébe, mert ezek az ügyek Podkarpatszka
Rusz autonómiájának kereteihez tartoznak.
60. § A kormányzatnak, míg a Szejm másként nem dönt, az alábbi hivatalok
vannak alárendelve:
a) vidéki kormányzat, mint második lépcsőfok
b) körzeti kormányzat, mint első lépcsőfok.
61. § Podkarpatszka Rusz területén a hivatalnokokat, bírákat és
alkalmazottakat, úgy az autonóm, mint az összállami szinten, a csendőröket,
pénzügyőröket, az állami vállalatok munkatársait lehetőség szerint a helyi lakosság
köréből kell kinevezni. (Saint-Germaini szerződés, 12. cikkely, CSSZK Alkotmánya 3
§. 7. cikkely)
62. § Podkarpatszka Rusz területén a gazdasági felügyeleti jogot az ellenőrző
osztály látja el.
Az autonóm bírósági hatalom
63. § A bírósági hatalmat az autonóm vidék területén a Szejm gyakorolja
külön törvény által. Addig a bírósági ügyek úgy folynak, mint eddig.
Összállami ügyek
64. § Az összállami ügyek, amelyek nem tartoznak az autonóm kormányzat
hatáskörébe, úgy kell hogy történjenek, hogy annak végrehajtásában számszerűleg
részt vegyenek úgy az autonóm kormány, mint az összállami kormány hivatalai, s
abból az autonóm kormányzatnak sem erkölcsi, sem anyagi kára ne legyen.
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65. § A Szejm és a csehszlovák parlament, vagy a helyi kormányzat, vagy a
csehszlovák kormány kormányzói között felmerülő vitás kérdésekben az
alkotmánybizottság dönt, amelynek elnökét a köztársasági elnök nevezi ki, tagjainak
felét a kormányzó javaslatára a Szejm választja meg. A bizottság tagjai nem lehetnek
állami alkalmazottak, a Szejm tagjai, vagy a parlament tagjai.
Végső rendelkezések
66. § Jelen törvény a Csehszlovák Köztársaság alkotmányának szerves része.
Megjelenik a Köztársasági törvények és rendelkezések gyűjteményében és a
Podkarpatszka Rusz törvényeinek és rendelkezéseinek gyűjteményében.
A jelen törvényt csak a Csehszlovák Köztársaság parlamentjének és
Podkarpatszka Rusz Szejmjének kölcsönös beleegyezésével lehet megváltoztatni. A
törvény alkalmazását a csehszlovák kormányra és Podkarpatszka Rusz kormányzójára
bízzák.
A jelen törvény megjelenésétől számított napon lép érvénybe.
2, Melléklet
Törvényjavaslat a kárpátaljai vajdaságról és annak önkormányzatáról
A magyar törvényhozás a Magyar Szent Koronához visszacsatolt kárpátaljai
területek kormányzatát és közigazgatását híven Szent István királyunknak hazánk
népeit atyai gondoskodással vezérlő eszméjéhez és annak korszerű alkalmazása
szándékától áthatva, Rákóczi népeinek egysége és az ország minden ajkú fiának
egyenjogúsága szellemében, valamint e területek lakosságának óhaja és helyesen
felfogott érdeke szerint is, e területek különleges viszonyait és sajátos népi jellegét
figyelembe véve a következőket szervezi meg:
I. Általános rendelkezések
1. §. A törvényhozás az országnak a magyar állam területéhez az 1919: VI. tc.
1.§-a értelmében visszacsatolt kárpátaljai részén, Kárpátaljai Vajdaság néven
különleges kormányzati egységet szervez. A Kárpátaljai Vajdaságnak a törvényhozás
az idézett törvénycikk 6. §-ában kifejezett elhatározásának megfelelően
önkormányzatot biztosít. Az önkormányzatot a jelen törvény és egyéb törvények
határozzák meg.
2. §. A törvényhozás áthatva attól a törekvéstől, hogy a Kárpátaljai
Vajdaságnak különleges helyzetéhez méltó székhelye legyen, Ungvár törvényhatósági
jogú várost, az ily városokat a törvény szerint megillető jogállás fenntartásával, a
Kárpátaljai Vajdasághoz csatolja és a Kárpátaljai Vajdaság kormányzatának és
közigazgatásának központjául jelöli ki.
3. §. A törvényhozás a Kárpátaljai Vajdaság határait — figyelemmel a 2. §ban kifejezett elhatározására, a rutének telepedési arányszámára, valamint
Kárpátaljának az Alföldtől eltérő gazdasági jellegére — a következőképpen állapítja
meg:
Az Ung folyótól Bajánháza, Lekárd, Magasrév községek hármas
határpontjától északra Zuella-Zválá községig, a Cernin hegycsúcsig az országhatár,
onnan kelet-délkeletre Tiszabogdány-Bogdán községig a Stog csócsig az ezeréves
országhatár,
innen nyugatra Gödényháza, Királyháza, Csarnatő-Cserná községek hármas
határpontjáig az országhatár.
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Onnan vissza az Ung folyóig egyfelől Csarnatő-Csená, Rákospatak-Horbki,
Veréce-Verjácá, Alsóveresmart-Málá Kopányá, Felsőveresmart-Veliká Kopányá,
Felsősárad-Visnyij Sárd, Alsóssárad-Nyizsnyij Sárd, Ölyvös-Vláhovo, NagycsongovaVeliká Csingává, Ilonokújfalu-Onok, Magyarkomját-Veliki Komjáti, AlsókaraszlóZáricsá, Beregkövesd-Kivjázsd, Komlós-Komlus, Felsőremete, Alsóremete, MakarjaMákárjovo, Bárdháza-Bárbovo, Pisztraháza-Pisztrjálovo, Beregleányfalu-Lálovo,
Berezinka-Berezinká, Felsőkerepec-Visnyij Koropec, Kendereske-Kenderesovci,
Podhering-Podhorjáni, Kölcsény-Kolcsin, Klastromalja-Podmonasztir, FrigyesfalvaKlenovci, Klacsanó-Klyácsánovo, Iványi-Ivánovci, Ódávidháza-Sztároje Dávidkovo,
Újdávidháza-Novoje Dávidkovo, Nagylucska-Lucski, Gorod-Gorondá, SztrabicsóSztrábicsovo, Ignéc-Znyácevo, Oroszkomoróc-Ruszki Komárovci, AlsószlatinaNizsnyá Szolotviná, Kisluboka-Hluboká, Nagyláz-Veliki Lázi, Hegyfark-Hegyfark,
Gerény-Horjáni községek, Ungvár városa, Zahar-Zahár, Ungpinkóc-Pinkovci, LekárdLekárd községek, másfelől Királyháza, Nagyszőlős, Salánk, Nagybereg. Kovászó,
Beregújfalu, Dercen, Munkács, Oroszvég, Várkulcs, Izsnyéte, Kisgút, Barkaszó,
Csongor, Nagydobrony, Kisdobrony, Nagygejőc, Unghosszúmező, Korláthelmec,
Baranya, Ungdaróc, Minaj, Őrdarma, Botfalva, Bátfa, Palló, Mátyóc, Bajánháza
községek kataszteri határa.
4. §. A Kárpátaljai Vajdaság területén az államnyelvvel egyenjogú hivatalos
nyelv a rutén.
A Kárpátaljai Vajdaság területére vonatkozó, valamint az arra is kiterjedő
érvényű minden törvényt, rendeletet és hatósági hirdetményt hiteles fordításban rutén
nyelven is ki kell adni. A Kárpátaljai Vajdaság területén működő valamennyi
népiskolában, középfokú és szakiskolában, valamint középiskolában mind a magyar,
mind a rutén nyelv tanítását biztosítani kell.
A Kárpátaljai Vajdaság területén mindennemű hatósághoz, hivatalhoz,
iskolához és más intézményhez lehetőleg olyan személyeket kell alkalmazni, akik úgy
a magyar, mint a rutén nyelvben jártasak. Az, akit e kellék hiányában alkalmaznak,
nyelvismeretét alkalmazásától, illetőleg e törvény hatálybalépésétől számított két éven
belül kiegészíteni köteles. E követelmény teljesítésének ellenőrzésére és a kötelesség
nem teljesítésének következményeire a részletes szabályokat külön törvény állapítja
meg.
5. §. Azokat, akiknek anyanyelve nem a magyar vagy a rutén, a Kárpátaljai
Vajdaság területén is megilletik mindazok a jogok, amelyeket a nemzetiségekhez
tartozók javára a törvények és egyéb jogszabályok megállapítanak.
6. §. A Kárpátaljai Vajdaság címerét, valamint zászlajának színeit a vajdasági
gyűlés állapítja meg. A címert a Szent Korona fedi. A vajdasági címert és zászlót
hivatalosan az ország címere, illetőleg zászlaja mellett kell alkalmazni.
7. §. A Kárpátaljai Vajdaság önkormányzata kiterjed a vajdasági igazgatás
minden ágában mindazokra az ügyekre, amelyek a terület és a nép sajátos viszonyainál
fogva jogalkotási vagy kormányzati, illetőleg közigazgatási szempontból különleges
igazgatást tesznek szükségessé. A Kárpátaljai Vajdaság önkormányzata különösen
kiterjed:
a.) a vallás- és közoktatásügy, továbbá a jóléti és gazdasági ügyek
igazgatásának körére, külön törvények rendelkezései szerint
b.) azokra a helyi igazgatási ügyekre, amelyek a törvények és más
jogszabályok szerint a törvényhatóságok és községek jogkörébe tartoznak
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c.) az a.) és b.) pontokban megjelölt kereteken túl azokra az ügyekre is,
amelyeket törvény, vagy a törvények korlátai között a m. kir. minisztérium rendelete
kifejezetten odautal
d.) pénzügyekben az önkormányzat költségeinek és a költségek fedezetének
megállapítására.
Az a.) alatt említett ügyekben az önkormányzat terjedelméről és gyakorlati
módjáról a m. kir. minisztérium mielőbb, de legkésőbb két éven belül a hatályos
jogszabályok szükséges kiegészítésére és módosítására törvényjavaslatokat köteles az
országgyűlés elé terjeszteni, illetőleg rendeleteket köteles kibocsátani.
II. A Kárpátaljai Vajdaság önkormányzatának szervei
8. §. A Kárpátaljai Vajdaság önkormányzatának központi szervei:
a.) a vajdasági gyűlés
b.) a vajda
9. §. A Kárpátaljai Vajdaság önkormányzatának képviseleti szerve a
vajdasági gyűlés. A vajdasági gyűlés negyven tagját a választóközönség öt évenkint
választja.
Méltóságuk, illetve hivataluk alapján és annak tartama alatt tagjai a vajdasági
gyűlésnek: a.) a vajda, b.) a következő egyháznagyok: a munkácsi görög szertartású
római katolikus, a református és görögkeleti egyházaknak a Vajdaság területén
főhatóságot gyakorló, rangban idős egy-egy magyar állampolgárságú püspöke, c.) az
alispánok. Ungvár város polgármestere, a helytartói hivatal osztályvezetői, a
pénzügyminiszter által kijelölt kárpátaljai pénzügyigazgató, a földművelésügyi
miniszter által kijelölt kárpátaljai erdőigazgató és a kárpátaljai tankerületi főigazgató,
d.) a Vajdaságra kiterjedő területen működő mezőgazdasági, továbbá kereskedelmi- és
iparkamara elnöke.
A vajdasági gyűlésbe és annak tartamára a kormányzó a helytartónak a m. kir.
minisztérium útján tett előterjesztésére legfeljebb tíz tagot kinevezhet. A vajdasági
gyűlés tagjainak választásáról és a vajdasági gyűlési tagság megszüntetéséről a
"végrehajtási törvény" rendelkezik.
10. §. A vajdasági gyűlés
a.) statútumokat alkot (11. §.)
b.) választja saját tisztikarát,
c.) választja a vajdát (14. §.)
d.) választja a vajda mellé rendelt hivatalnak a jogszabályok értelmében
választása alá eső tisztviselőit
e.) választja az alispánokat, a vármegyei főjegyzőket, tiszti főügyészeket,
árvaszéki elnököket és főszolgabírákat, valamint a vármegyék választás alá eső egyéb
tisztviselőit
f.) a vármegyék közigazgatási bizottságaiba (17. §.) és egyéb testületi
szerveibe az illető vármegyék lakói közül választja a törvény értelmében a választás
alá eső tagokat
g.) megállapítja az önkormányzat költségvetését és zárszámadását
h.) a vajdasági önkormányzat költségeinek fedezésére igénybe veszi a
Vajdaság közönségének hozzájárulását (19. §.)
i.) a vajdasági vármegyéket illetőleg (17. §.) gyakorolja a törvényhatósági
bizottságot megillető jogosítványokat, ideértve a szabályrendelet-alkotást és a
közigazgatási bíróságnál emelhető panasz jogát, valamint a felsőházi tagok
választására vonatkozó jogkört is
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j.) ellenőrzi a Vajdaság önkormányzatát és erre vonatkozó felvilágosítást
kérhet a vajdától
k.) a Vajdaság területén folyó kormányhatósági igazgatásra kifejezheti
észrevételeit és óhajait és ezeket a helytartó útján a miniszterelnökkel közli
l.) határoz mindazokban az ügyekben, amelyeket a törvény, miniszteri
rendelet vagy vajdasági statútum hozzáutal.
11. §. A vajdasági gyűlés a 7. §. rendelkezései értelmében az önkormányzat
körébe tartozó ügyekben statútumokat alkot. Vajdasági statútum állapítja meg
különösen:
a.) a vajdasági gyűlésekbe történő választásokra (9. §.) a választókerületi
beosztást
b.) a vajdasági gyűlés tagjainak összeférhetetlenségét
c.) a vajdasági gyűlés összehívásának, megalakulásának és működésének
módját, rendes ülésszakainak idejét, valamint az ülések rendjét.
d.) a vajdasági statútumok és a szabályrendeletek kihirdetésének,
közzétételének és hatálybalépésének szabályait, mégpedig a szabályrendeleteket
illetően a vonatkozó törvények rendelkezéseitől eltérően is
e.) a vajda vezetése alatt álló hivatal szervezetét
f.) a 4. és az 5. §. korlátai között az önkormányzati közigazgatás
nyelvhasználatának részletes szabályait
g.) a Kárpátaljai Vajdaság címerét, valamint zászlajának színeit (6. §.)
A vajdasági statútumok nem ütközhetnek törvénybe és országos szokásba.
Viszont a vajdasági statútummal nem lehetnek ellentétesek a vajdasági
törvényhatóságok és községek szabályrendeletei.
12. §. A vajdasági statútumok és költségvetés tervezetét, valamint
zárszámadást a vajda a vajdasági gyűlés elé terjesztés előtt legalább harminc nappal
köteles a kormányzói helytartónak bemutatni. A vajdasági statútumokat a kormányzó
nevében a helytartó erősíti meg.
A kormányzói helytartó a vajdasági gyűlés által megállapított
szabályrendeleteket és a költségvetést jóváhagyást, a zárszámadást pedig
tudomásulvétel végett a m. kir. miniszterelnökhöz terjeszti fel. A vajdasági statútumok
csak a kormányzói helytartó megerősítése, a vajdasági gyűlés szabályrendeletét pedig
az illetékes miniszter, vagy miniszterek részéről történt záradékolás után lehet
kihirdetni.
13. §. A kormányzó a vajdasági gyűlést a m. kir. minisztérium
előterjesztésére feloszlathatja, ebben az esetben az új vajdasági gyűlést a kormányzó
hívja össze.
14. §. A kárpátaljai vajdát a vajdasági gyűlés öt évre választja a kijelölő
választmány által kijelölt három személy közül. A választmány elnöke a kormányzói
helytartó: hat tagja közül hármat a vajdasági gyűlés választ, hármat pedig a vajdasági
gyűlés választott tagjai közül a kormányzói helytartó hív össze, illetve hív meg.
Kijelölni csak olyan magyar állampolgárokat lehet, akik a Kárpátaljai Vajdaság
területén laknak, vagy onnan származnak. A vajda a vajdasági gyűlés előtt esküt tesz.
A vajda:
a.) gondoskodik a törvényeknek, a rendeleteknek, a vajdasági gyűlés
statútumainak, szabályrendeleteinek, továbbá a kormányhatóság és az önkormányzati
hatóságok határozatainak és intézkedéseinek végrehajtásáról, amennyiben ez a
fennálló szabályok értelmében nem tartozik más hatóság hatáskörébe
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b.) a helytartó előzetes hozzájárulásával kinevezi a vármegyék választás alá
nem eső tisztviselőit
c.) a vajdasági költségvetés keretei között és a helytartó mellé szervezett
számvevőség ellenőrzésével gyakorolja az utalványozás jogát
d.) az önkormányzat érdekeit képviseli és e célból a helytartó közvetítésével
előterjesztéseket tehet a miniszterekhez
e.) teljesíti mindazt, amit a törvény, miniszteri rendelet vagy statútum a vajda
jogkörébe utal.
A vajda esküjének szövegét, valamint felelősségrevonásának módját külön
törvény állapítja meg. A vajda állására és szolgálati viszonyaira vonatkozó részletes
szabályokat — amennyiben erről külön törvény nem rendelkezik — statútum állapítja
meg.
III. A kormányzói helytartó
15. §. A kormányzói helytartót a m. kir. minisztérium előterjesztésére a
kormányzó nevezi ki és menti fel állásától. A helytartó a kormányzó kezébe tesz esküt.
A helytartó a kormányzó és a m. kir. minisztérium helyi képviselője, és egyúttal
Ungvár törvényhatósági joggal felruházott város főispánja. A helytartó magyar
zászlósúr és mint ilyen tagja az országgyűlés felsőházának.
A helytartó a vajdasági gyűlésen bármikor megjelenhet és felszólalhat: a
vajdasági gyűlést jogosult elnapolni, a kormányzó nevében megerősítheti a vajdasági
statútumokat. A helytartó ellenőrzi az önkormányzati szervek működését és a vajdaság
háztartásának vitelét, továbbá biztosítja a szakigazgatás és önkormányzati igazgatás
szervei működésének összhangját. A helytartó a törvényből folyó eltérésekkel
gyakorolja a főispán, valamint esetlen a kormánybiztos (1929: XXX. tc. 36. §. és
1939. II. tc. 142—145. §.) jogosítványait is. Kinevezési jogát külön törvény
szabályozza.
A helytartó jogkörét, a vezetése alatt álló hivatal szervezetét és működési
rendjét, továbbá a miniszterek felügyeleti jogának gyakorlási módját e törvény korlátai
között a m. kir. minisztérium rendelettel állapítja meg. A helytartó illetményeinek és a
helytartói hivatal költségeinek fedezéséről a miniszterelnökség költségvetésében kell
gondoskodni.
IV. Vegyes rendelkezések
16. §. A Kárpátaljai Vajdaság területén az országgyűlés képviselők
választására vonatkozó törvények az 1939. XVIII. törvénycikkben megállapított
eltérésekkel irányadók. A Kárpátaljai Vajdaság részéről a felsőházi tagokat az 1926.
XXII. tc. 18. §-ában megállapított számban és szabályok szerint választják.
17. §. A Kárpátaljai Vajdaság területén három vármegye van, nevezetesen,
Ung, Bereg és Máramaros. E vármegyék a törvény értelmében a törvényhatósági
bizottságot megillető jogköröket egyelőre együttesen a vajdasági gyűlésen
gyakorolják. Az 1907. LX. törvénycikkben az alispán feladatkörébe utalt tennivalókat
a vajda teljesíti. A vajdasági vármegyék közigazgatási bizottságaiba a törvény
értelmében a törvényhatósági bizottság által választandó tagokat egyelőre a vajdasági
gyűlés választja. A közigazgatási bizottság gyakorolja a törvény értelmében a
kisgyűlést megillető hatáskört is.
A vármegyei tisztviselők választása öt évre szól.
A vármegyék tekintetében szükséges egyéb szabályokat külön törvény
állapítja meg.
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18. §. A m. kir. minisztérium újonnan állapítja meg azoknak a szakigazgatási
szerveknek területi beosztását, amelyek működése a Kárpátaljai Vajdaság területére
kiterjed, vagy azok hatáskörét a helytartóra ruházhatja.
19. §. A Vajdaság az önkormányzat központi igazgatásának költségeit a
Vajdaság közönségének hozzájárulásából és esetleg az állam által a költségvetés
keretében engedélyezett segélyből fedezi. A vajdasági önkormányzati központi
igazgatás alkalmazottainak fizetését (havidíját, havibérét), lakáspénzét, családi
pótlékát és hadipótlékát az államkincstár fizeti. A Vajdaság közönségének
hozzájárulását csak a Vajdaság területén előírt állami alapadó arányában lehet igénybe
venni.
A vajdasági törvényhatóságok és községek (városok) önkormányzatuk
költségeit a törvényhatóságok és községek (városok) részére törvényekben és más
jogszabályokban biztosított bevételekből és segélyekből fedezik. A vajdasági
vármegyék alkalmazottainak az 1929. XXX. tc. 70. §-ában megjelölt illetményeit az
államkincstár fizeti.
20. §. Azokon a kir. törvényszékeken, valamint ki. ítélőtáblán, amelyeknek
hatásköre a Vajdaság területére kiterjed, a szükséges számban rutén tanácsokat kell
felállítani, a m. kir. Kúrián és a m. kir. Közigazgatási Bíróságokon pedig ruténul tudó
előadókról kell gondoskodni. A rutén nyelv és irodalom részére egyetemi tanszéket
kell szervezni.
21. §. E törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról külön törvény
rendelkezik.
Budapest, 1940. évi július hó 23. napján.
gr. Teleki Pál s. k.
m. kir. miniszterelnök
3, Melléklet
Hruscsov Nyikita Szergejevics elvtársnak,
a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága első titkárának, a
Minisztertanács elnökének,
Moszkva, Kreml
Másolat: Podgornij Nyikolaj Viktorovics elvtársnak,
az Ukrajnai Kommunista Párt Központi Bizottsága első titkárának,
Kijev
Alulírott egykori vöröskatonák, párttagok és pártonkívüli kommunisták azzal
a kérelemmel fordulunk Önhöz, Nyikita Szergejevics, legyen segítségünkre abban,
hogy mi, a Kárpátontúli terület magyar nemzetiségű dolgozói a szovjet alkotmány erre
vonatkozó cikkelyeinek megfelelően az Ukrán Szovjet szocialista Köztársaság
kebelében autonómiát nyerjünk, nemzetiségi autonóm körlet formájában.
Kérelmünkben nem nacionalista érzelmek vezérelnek bennünket, hanem a
Kárpátontúli területen élő magyar nemzetiségű dolgozók jövője iránti aggodalmunk.
Kérelmünket az alábbiakkal támasztjuk alá:
1. Területünkön a legutóbbi népszámlálási adatok szerint 150 ezer magyar
nemzetiségű dolgozó él. Ezek túlnyomó többsége egy tömböt alkot a Berehovo—
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Csop—Uzshorod—Mukacsevo—Vinogradovo—Bereghovo vonal által határolt
területen.
2. Kétségtelen, hogy pártunk következetes nemzetiségi politikája
következtében, különösen az utóbbi időkben, lényeges javulás állt be a magyar
nemzetiségű dolgozókról való gondoskodás terén.
Magyar tanítási nyelvű középiskolák is nyíltak, amelyekben gyermekeink
anyanyelvükön tanulhatnak. A középiskolát elvégzett ifjak további sorsa azonban
mégis aggodalommal tölt el bennünket. A magyar végzősöknek csak elenyésző
hányada végezhet főiskolát. Ennek legfőbb oka a felvételi vizsgákon az orosz és az
ukrán nyelv ismerete iránti túlzott követelményekben keresendő.
Nem könnyű a magyar középiskolai végzősök sorsa.
Területünkön a hivatalos nyelv az ukrán, amit ők úgyszólván nem ismernek.
Ez hátrányt jelent számukra, bárhol is helyezkedjenek el munkára. Helyzetüket az
utóbbi időben az is súlyosbította, hogy az ő számukra a területen ritkán akad
munkaalkalom. Széjjel kell tehát szóródniuk az orosz, illetve az ukrán lakta
területeken, s itt a nyelvi nehézségek miatt aránytalanul hátrányos helyzetbe kerülnek.
Félős, hogy ezáltal a területen a magyar nemzetiségű dolgozók örökre kimúlnak,
megszűnnek létezni.
3. Területünkön magyar tanítási nyelvű középiskoláiban főképpen ukrán
nemzetiségű tanítók dolgoznak, akik igen gyatrán beszélik a magyar nyelvet. A
magyar nyelv és irodalom tanítói sem beszélnek sokkal különbül magyarul, habár ezek
magyar anyanyelvűek, de ukrán és orosz filológiát végeztek az egyetemen, sőt orosz
vagy ukrán középiskolába jártak. Magyar nyelvű felsőfokú tanintézetünk nincs.
Kívánatos és sürgős lenne, hogy az Uzshorodi Állami Egyetemen már 1963
szeptemberében megnyíljék a magyar tanszék, vagyis gondoskodni kell szakképzett
káderekről. A magyar nyelv nemtudása területszerte szintén ahhoz vezet, hogy
megszűnik létezni a magyarság.
4. Annak ellenére, hogy területünkön nagy számban élnek magyar dolgozók,
nincs egyetlen magyar színház, se magyar népi együttes. A műkedvelő körök
tevékenysége nem pótolhatja ezt a hiányt. Ez a körülmény a magyar színjátszás, a
magyar népművészet haladó hagyományainak az elfeledéséhez, a népi kultúra
elsorvadásához vezet.
5. Területünkön egyetlen magyar nyelvű önálló napilap vagy folyóirat sincs.
A Kárpáti Igaz Szó, a Kárpátontúli Ifjúság, a Kolhozélet és a Vörös Zászló című lapok
hasonnevű ukrán lapoknak (igen gyenge) fordításai. Úgy véljük, hogy legalább egy
önálló magyar napilap kiadása szintén jogos kérelem.
6. Helytelen lenne, ha azt mondanánk, hogy vezető kádereinkkel általában
nem vagyunk megelégedve. Túlnyomó többségük kommunista elvszerűséggel
irányítja a munkát. Mégis gyakori, hogy tiszta magyar nemzetiségű kollektívákat
olyan emberek vezetnek, akik egyáltalán nem, vagy csak igen rosszul beszélik az itteni
nép nyelvét.
Sok a magyarul nem tudó kolhozelnök, mezőgazdasági szakember, holott
falvainkban nagyon kevesen beszélnek oroszul, illetve ukránul. A mérnökök,
gyárigazgatók között pedig úgyszólván alig akad magyar nemzetiségű.
Mi, alulírottak, szinte egész életünket a kommunista eszmék szolgálatába
állítottuk. Egy részünk fegyverrel a kezében harcolt a Nagy Októberi Szocialista
Forradalom győzelméért, a szovjet hatalomért, mások az 1919. évi magyarországi
forradalom résztvevői voltak, megint mások a spanyolországi polgárháborúban
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harcoltak a kommunista eszmék győzelméért és olyanok, akik a Nagy Honvédő
Háború idején fogtak fegyvert a szovjetek oldalán a fasizmus ellen.
Meggyőződésünkért a régi kapitalista és fasiszta rendszerben üldöztek
bennünket, börtönökben ültünk. Nem egy bajtársunk pusztult el ezekben a harcokban.
Valamennyien, alulírottak, büszkén valljuk magunkat a Szovjetunió
állampolgárának, mert ez az ország a dolgozók legigazságosabb állama.
Reméljük, hogy Ön, Nyikita Szergejevics nem érti félre kérésünket. Annak az
embereknek a sorsa iránti aggodalom adta kezünkbe a tollat, akik hittek bennünk,
kommunistákban, és most is tőlünk várják sorsuk megvalósulását. Nehéz lenne
számunkra, ha hátralévő napjainkat és halálunkat fiaink és unokáink haragja kísérné,
mert rosszul gondoskodtunk róluk.
Kérésünket szíves figyelmébe ajánlva maradunk tisztelettel:
Berehovo, 1963. január 8-án.
Az Októberi Forradalom volt katonái:
Az 1919-es magyar forradalom volt katonái:
A spanyol polgárháború önkéntes katonái:
A Nagy Honvédő Háború volt katonái:
4, Melléklet
Kárpátalja különleges önkormányzati adminisztratív területéről
Mint ismeretes, 1991. december 1-jén a területi szavazáson 546 450 ember
(területünk felnőtt lakosságának 78 százaléka) szavazott arra, hogy Kárpátalja a
független Ukrajna keretében különleges önkormányzati adminisztratív terület legyen.
Vidékünk lakossága túlnyomó többségének akaratnyilvánítását figyelembe
véve, a területi végrehajtó bizottság munkabizottságot hozott létre Kárpátalja
különleges önkormányzati adminisztratív területi státusának kidolgozása céljából.
Ezúttal közöljük a "Kárpátalja különleges önkormányzati adminisztratív
területről" című törvénytervezet szövegét, amelyet a bizottság alábbi összetételű
munkacsoportja állított össze:
1. Usztics Sz. I., a csoport vezetője, a területi végrehajtó bizottság
elnökhelyettese, a filozófiai tudományok kandidátusa
2. Szemerak O. Sz., a csoport titkára, a területi végrehajtó bizottság jogi
osztályának vezetője
3. Jemec H. Sz., az Ukrán TA Köztársasági Intézetének osztályvezetője, a
közgazdasági tudományok doktora, professzor
4. Makara M. P., a Nemzetközi Menedzserképző Intézet Kárpátaljai
Fiókintézete szociológiai központjának vezetője, a történelemtudományok
kandidátusa, docens
5. Olekszik H. M., a történelemtudományok kandidátusa, az Ungvári Állami
Egyetem docense
6. Peredrij O. Sz., a Nemzetközi Menedzserképző Intézet Kárpátaljai
Fiókintézetének igazgatója, a közgazdasági tudományok kandidátusa, docens
7. Prihogyko V. O., a területi tanács ifjúságügyi állandó bizottságának elnöke,
a történelemtudományok kandidátusa
8. Szavka J. Sz., a területi végrehajtó bizottság gazdasági és piaci
bizottságának első elnökhelyettese
9. Tóth Mihály, a területi kommunális főosztály főmérnöke, a területi tanács
képviselője, a KMKSZ alelnöke.
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A tervezetet megvitatták a munkabizottság ülésén, jóváhagyta a területi
végrehajtó bizottság, s össznépi megvitatásra ajánlotta.
A munkacsoport azzal a felhívással fordul a népgazdaságban dolgozó
tudósokhoz és szakemberekhez, a társadalom-politikai és nemzeti kulturális
társaságokhoz, vidékünk valamennyi lakosához, hogy aktívan vegyenek részt a
törvénytervezet megvitatásában. A megjegyzéseket, a javaslatokat és az alternatív
tervezeteket az alábbi címre kérjük beküldeni: 294 008, Ungvár, Nép tere 8., területi
végrehajtó bizottság.
Figyelembe véve Kárpátalja történelmi, gazdasági, etnikai, nemzeti,
kulturális és földrajzi sajátosságait, Ukrajna Alkotmányából, a népképviselők helyi
tanácsairól szóló Törvényből, a nemzetiségi kisebbségek jogainak Deklarációjából
kiindulva, a nemzetközi jog általánosan elismert normáira alapozva, az 1991.
december 1-én megtartott népszavazáson kinyilvánított lakossági akarat értelmében
Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa jelen törvényével meghatározza a kárpátaljai különleges
önkormányzat alapelveit:
I. RÉSZ
ÁLTALÁNOS TÉTELEK
1. Cikkely. Kárpátalja különleges önkormányzati adminisztratív területe
A kárpátaljai különleges önkormányzati adminisztratív terület (Kárpátalja)
Ukrajna adminisztratív-területi berendezkedésének sajátos szubjektuma.
2. Cikkely. Kárpátalja alkotmányi státusa
Kárpátalja státusát Ukrajna Alkotmánya, a jelen törvény, Kárpátalja
alapszabálya és más normatív jogszabályok határozzák meg.
3. Cikkely. A különleges adminisztratív önkormányzat elvei
A kárpátaljai különleges önkormányzati adminisztratív terület státusa a
következő elvekre épül:
1. Kárpátalja, mint Ukrajna elidegeníthetetlen rész, sérthetetlen és
oszthatatlan;
2. Kárpátalja nem tartozhat semmilyen más állam, illetve közigazgatásiterületi képződményhez;
3. személyi jogok és szabadságjogok garantálása;
4. gazdasági-területi és kulturális önkormányzat;
5. gazdasági önállóság, valamint a jelen törvényben megállapított különleges
önkormányzati adminisztratív terület hatalmi szervei jogkörének elhatárolása; a
végrehajtó-rendelkező államhatalmi szervek okiratai közvetlen érvényesülésének
kizárása Kárpátalja területén.
4. Cikkely. Kárpátalja közigazgatási-területi berendezkedése
Kárpátalja közigazgatási-területi berendezkedésének meghatározása hatalmi
szervének illetékességébe tartozik. Azokon a helyeken, ahol egy tömbben élnek
nemzeti csoportok, az adott helység állampolgárai többségének akaratából megfelelő
nemzetiségi közigazgatási-territoriális egységek alakulnak.
5. Cikkely. Kárpátalja képviselete Ukrajna Legfelsőbb Tanácsában
Az Ukrajna Legfelsőbb Tanácsában való képviselet Ukrajna törvényeinek
megfelelően valósul meg.
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6. Cikkely. Kárpátalja nyelvei
Az államnyelvvel egyenrangúan használatosak a lakosság nemzetiségi
csoportjainak nyelvei.
Használatuk rendjét Kárpátalja államhatalmi szervei állapítják meg.
7. Cikkely. Jelképek
Kárpátaljának saját jelképei vannak, amelyek az államiak mellett
használatosak.
II. RÉSZ
A KÁRPÁTALJAI KÜLÖNLEGES ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS
PÉNZÜGYI ALAPJAI
8. Cikkely. Tulajdonviszonyok
A föld és a föld méhének, az erdők, a vizek, a növény- és állatvilág
birtoklásának, használatának és a velük való rendelkezésnek a kizárólagos joga a
Kárpátalja területén élő lakosságot illeti meg és nevében ezt a jogot a kárpátaljai
államhatalmi szervek gyakorolják.
A kárpátaljai lakosság tulajdonába tartozik úgyszintén az ipar, építőipar,
mezőgazdaság, rekreáció, turisztika, közlekedés, hírközlés, szolgáltatás és a területén
levő más ágazatok termelési potenciálja.
A kárpátaljai különleges önkormányzati adminisztratív területen vannak
állami (köztársasági) tulajdonban lévő objektumok, amelyek az állam kizárólagos
hatáskörének érvényesítését biztosítják.
Az állami tulajdonnak a kárpátaljai lakosság tulajdonába történő átadási
rendjét és határidejét az illetékes tulajdonjogi szubjektumokkal kötött szerződések
alapján állapítják meg.
A különleges önkormányzati területen az ukrán törvényekben előirányzott
különböző tulajdonformák létezhetnek.
Valamennyi tulajdonjogi szubjektumot azonos jogok illetik meg.
Bevezetésre kerül a földre a magántulajdon joga. A földet tilos külföldi jogi
és fizikai személynek eladni.
9. Cikkely. A gazdasági és pénzügyi tevékenység elvei
A Kárpátaljai különleges önkormányzati adminisztratív területen a gazdasági
tevékenység a következő elvek szerint valósul meg:
1. a vagyon, az előállított termékek tulajdonának, a partnerek szabad
megválasztásának garantálása, az export-import műveletek végzése, a nyereség
(jövedelem) önálló felhasználása;
2. azonos lehetőségek megteremtése a különböző tulajdonformákra épülő
vállalkozói tevékenység valamennyi fajtájának fejlesztése;
3. az adózás, a kedvezmények, a hitelek, kvóták, licenzek, dotációk
szerződéses viszonya;
4. az államhatalmi szervek nem avatkoznak be a gazdálkodó szubjektumok
gazdasági-kereskedelmi tevékenységébe;
5. jogi és gazdasági garanciák biztosítása a befektetők számára a
tulajdonukban levő vagyon államosításával szemben.
Kárpátalja pénzügyi tevékenysége az önfinanszírozási elv alapján valósul
meg.
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10. Cikkely. Költségvetési rendszer
Kárpátalja költségvetési rendszere Ukrajna költségvetési rendszerének
szerkezeti része. Viszonyukat az illetékes államhatalmi szervek közötti szerződések
határozzák meg.
Kárpátalja költségvetésének bevételi része a gazdasági tevékenység
szubjektumai összjövedelmének megadóztatása, valamint egyes termékek jövedéki
megadóztatásából való levonások, az infrastrukturális kommunikációk telepítése és
használatuk után járó díjak, a monopolhelyzet utáni adó, az erőforrások használati díja
és a kárpátaljai államhatalmi szervek által megállapított egyéb illetékek révén alakul.
A befektetések és újrabefektetések megadóztatásának feltételeit a kárpátaljai
államhatalmi szervek szerződéses alapon állapítják meg.
A költségvetés bevételi és kiadási részének, a közigazgatási-territoriális
egységeknek szánt szubvenciók tartalékalapjainak kialakítási rendjét a kárpátaljai
államhatalmi szervek állapítják meg.
Kárpátalja költségvetési hiteljogot élvez.
11. Cikkely. Pénzügyi és hitelviszonyok
Kárpátalja pénzügyi-hitelrendszere Ukrajna pénzügyi és hitelrendszerének
szerkezeti része.
A pénzügyi és hitelrendszer fő strukturális alapegysége Ukrajna Nemzeti
Bankjának területi fiókja, vagy az Ukrajna Nemzeti Bankja által kijelölt kereskedelmi
bankok egyike.
Az önkormányzati terület kereskedelmi bankjait és egyéb pénzügyi
hitelintézményeit a következő jogok illetik meg:
1. ukrán és külföldi jogi és fizikai személyek számára bankszámlát nyitni a
nemzeti és külföldi valutában végzett műveletekre;
2. levelező viszonyban állni külföldi bankokkal;
3. műveleteket végezni külföldi valuták akkumulálása és elhelyezése végett;
4. külföldi partnerekkel közös bankintézményeket létrehozni;
5. külföldi bankok és egyéb pénzügyi struktúrák képviseleteit és fiókintézeteit
akkreditálni;
6. valuta és -értéktőzsdét létrehozni valuta-aukciók lebonyolítási jogával.
A kárpátaljai államhatalmi szervek létrehozhatják a hitelforrások
tartalékalapját.
12. Cikkely.Külgazdasági tevékenység és vámviszonyok
A kárpátaljai különleges önkormányzati adminisztratív területen külgazdasági
téren a külgazdasági tevékenységet és vámviszonyokat Ukrajna érvényben lévő
jogszabályai és a jelen törvény szabályozza.
Forrás: (Kárpáti Igaz Szó)
A kárpátaljai különleges önkormányzatú terület statútumának alapelvei
(Tervezet) /Bíró Gáspár/
I. Általános alapelvek
A kárpátaljai különleges önkormányzatú terület statútumának elkészítése
során figyelemmel kell lennünk arra a tényre, hogy Ukrajnában nem készült el az új
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alkotmány, hiányzik a kisebbségi törvény, a népképviselők helyi tanácsairól szóló
törvény pedig a korábbi "szovjet"-rendszer szemléletét viszi tovább.
Jelenleg Ukrajnában egyetlen területi autonóm formáció létezik: a Krími
Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság, amely az új alkotmány tervezete szerint
külön alkotmánnyal bír majd. Kárpátalja — a népszavazásra feltett és azon
megerősített megnevezés szerint — különleges önkormányzati egységként létezne a
jövőben, amit szintén szükséges az alkotmányban rögzíteni.
Kárpátalja önkormányzatának különlegességét az alábbi elvek érvényesülése
tenné lehetővé:
— a területet megilletné a törvénykezdeményezési jog (ez jelenleg Kijev és
Szevasztopol városok, ill. a Krími ASzSzK joga.) ;
— a terület törvényhozása rendeleti szabályozási jogot nyer azon
kérdésekben: a) amelyeket a köztársasági törvény, illetve elnöki rendelet nem
szabályoz; b) a törvények végrehajtásához szükségesek; c) ahol az eltérő szabályozást
a törvény lehetővé teszi;
— Kárpátalja önkormányzata a helyi önkormányzatok, kisebbségi területi és
személyi elvű autonómiák rendszerére épül (ez szükségképpen a belső közigazgatási
határok megváltoztatását feltételezi).
II. A statútum szövege
1. Általános rendelkezések
1.1. Ukrajna Legfelsőbb Tanács az Alkotmány .... fejezete .... pontjai alapján
létrehozza a Kárpátaljai Különleges Önkormányzatú Területet Ukrajna Kárpátontúli
területének bázisán, annak jelenlegi közigazgatási határai között.
1.2. A Legfelsőbb Tanács, figyelembe véve a terület népképviselőinek
határozatát, a lakosság akaratát és érdekeit, a KKÖT területén a következő
közigazgatási egységeket hozza létre:
— a nagybereznai járást, székhelye Nagyberezna;
— a volóci járást, székhelye Volóc;
— az ilosvai járást, székhelye Ilosva;
— az ökörmezői (volovai) járást, székhelye Ökörmező (Volova);
— a perecsenyi járást, székhelye Perecseny;
— a szolyvai járást, székhelye Szolyva;
— a huszti járást, székhelye Huszt;
— a rahói járást, székhelye Rahó;
— a técsői járást, székhelye Técső;
— a módosított határú munkácsi járást, székhelye Munkács;
— a módosított határú nagyszőlősi járást, székhelye Nagyszőlős;
— a módosított határú ungvári járást, székhelyes Ungvár;
— a Magyar Autonóm Körzetet, amely magába foglalja a beregszászi járás
jelenlegi területét, a munkácsi, a nagyszőlősi és az ungvári járások azon községeinek
és nagyközségeinek területét, amelyeknek lakossága az 1989. évi népszámlálás során
legalább 50 %-ban magyarnak vallotta magát, illetve a helyi népszavazás döntése
alapján a MAK területéhez kíván csatlakozni, székhelye Beregszász;
— a Román Autonóm Önkormányzati Szövetséget, amely Alsóapsa,
Középapsa, Felsőapsa, Fehéregyháza területét foglalja magába, székhelye
Aknaszlatina;
— Munkács és Ungvár megyei jogú városokat.
1.3. A KKÖT közigazgatási székhelye Ungvár.
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1.4. A KKÖT hivatalos nyelve az ukrán; a Magyar Autonóm Körzet területén
az ukrán és a magyar; a Román Autonóm Önkormányzati Szövetség területén az ukrán
és a román; a nemzeti kisebbségek nyelveinek használatát az ukrán nyelvtörvény, a
kisebbségekről szóló törvény vonatkozó pontjai, továbbá a helyi önkormányzatok
rendeletei szabályozzák.
1.5. A KKÖT önkormányzata kiterjed az igazgatás minden ágában
mindazokra a területekre, amelyek Kárpátalja és az itt élő népek sajátos viszonyainál
fogva a jogalkotási, kormányzati, illetőleg közigazgatási szempontból különleges
igazgatást tesznek szükségessé. Eszerint a fennálló jogszabályi keretek között,
teljeskörű kizárólagos jogosítványokkal rendelkeznek a hatáskörükbe tartozó
ügyekben, különösen
— a nemzeti és etnikai kisebbségeket érintő ügyek, a közoktatásügy, a
szociális és gazdasági ügyek körében;
— a törvények és más jogszabályok szerint a helyi önkormányzatok
jogkörébe utalt ügyekben;
— költségvetési, pénzügyi és a rendelkezésre álló források felhasználását
érintő ügyekben.
2. A Kárpátaljai Különleges Önkormányzatú Terület szervei
2.1. A KKÖT önkormányzatának központi szervei:
a) a Területi Közgyűlés;
b) az Önkormányzati Tanács.
2.2. A Területi Közgyűlés a KKÖT önkormányzatának választott képviseleti
szerve.
2.3. Az Önkormányzati Tanácsot a járási önkormányzatok és a járási jogú
városok önkormányzatainak egy-egy választott képviselője; a Magyar Autonóm
Körzet és a Román Önkormányzati Szövetség egy-egy képviselője; a kulturális
(személyi elvű) autonómiával rendelkező nemzeti és etnikai kisebbségek egy-egy
választott képviselője alkotják.
2.4. Mindkét testület megbízatása négy évig tart. Egyidejűleg mindkét testület
tagja nem lehet ugyanazon személy.
2.5. A két testület együttesen vagy külön tartja üléseit, döntéseit azonban
együttesen hozza és ebben az értelemben egy testületnek tekintendő.
2.6. Mindkét testület megválasztja saját elnökét, az együttes üléseken a
Területi Közgyűlés elnöke látja el az elnöki teendőket.
2.7. A két testület — együttes ülésén — mindazon kérdésekben jogosult
döntést hozni, amelyekre a KKÖT autonómiája kiterjed.
5, Melléklet
Vázlatos és gyors elképzelések Kárpátalja önkormányzatára
(dr. Gehér József)
I. A Kárpátaljai Terület Alapokmánya (Statútuma)
A Kárpátaljai Terület az itt élő nemzeti közösségek önrendelkezésén alapuló,
különleges önkormányzattal rendelkező terület, amelynek jogi helyzetét az
Alapokmány határozza meg. Ez az Alapokmány nem lehet ellentétes Ukrajna
Alkotmányával.

97

A Kárpátaljai Terület nemzeti közösségekből áll. Ezek a Ruszin Nemzeti
Közösség, a Magyar Nemzeti Közösség, az Orosz Nemzeti Közösség, a Román
Nemzeti Közösség, a Cigány Nemzeti közösség, a Szlovák Nemzeti Közösség és a
Német Nemzeti Közösség.
Minden nemzeti közösség községekből (városokból, városi kerületekből,
nagyközségekből) áll.
A Terület valamennyi községe valamely nemzeti közösséghez tartozik.
A község valamely nemzeti közösséghez tartozását, vagy annak
megváltoztatását népszavazás útján kell eldönteni.
1. A törvényhozó hatalmat — Ukrajna Alkotmányának keretei között a
Nemzetek Gyűlése és a Képviselők Gyűlése együttesen gyakorolja.
Mindkét Gyűlés tagjai csak olyan ukrán állampolgárok lehetnek, akiknek a
lakóhelye ... év óta állandó jelleggel a Kárpátaljai Területen van.
Mindkét Gyűlés csak akkor határozatképes, ha tagjainak legalább a fele jelen
van. A határozat meghozatalához az érvényes szavazatoknak több mint a fele
szükséges, kivéve az Alapokmányban meghatározott eseteket.
A Nemzetek Gyűlése a nemzeti közösségek küldötteiből áll.
Minden nemzeti közösség egyenlő számú küldöttel képviselteti magát a
Nemzetek Gyűlésében.
A Képviselők Gyűlésének tagjait általános, egyenlő és közvetlen, valamint
titkos szavazáson választják meg a Kárpátaljai Terület szavazásra jogosult polgárai a
demokratikus és törvényes politikai pártok jelöltjei közül.
A választásokról külön törvény (területi) rendelkezik.
A Gyűlések törvényt a köztársasági hatáskörbe nem tartozó kérdésekben és a
nemzeti közösségek számára fenntartott kérdésekben hozhatnak.
2. A köztársasági hatáskörbe tartozó kérdések: a hadügy, a külügy, az ezekre
vonatkozó pénzügy és adókivetés, a köztársasági választások kérdése, a köztársasági
hadsereg vezényletének kérdései, a hadüzenet, a békekötés kérdései, a Köztársaság
határainak módosítása, területének átengedése és elcserélése, átcsatolása és
visszacsatolása, az állampolgárság kérdésem az atomenergia ügye, a postaügyek, a légi
forgalom, a pénzkibocsátás és valutaügyek, a vámügyek és a hajózás, valamint a
supranacionális szervezetekhez való csatlakozás kérdése.
3. A Kárpátaljai Területnek önálló költségvetése van. Ebben a Terület
valamennyi bevételi és kiadását fel kell tüntetni. A Gyűlések minden évben törvénnyel
döntenek a költségvetés végrehajtásáról és az új költségvetésről.
A Gyűlések törvénnyel határoznak az adók ügyében.
4. A Gyűlések létrehozzák a Területi Számvevőszéket, megválasztják annak
tagjait és törvénnyel határozzák meg feladatait.
5. A Terület törvényhozó szerveinek hatáskörébe tartoznak különösen a
következő kérdések:
— a nép jólétének növelésére és a polgárok gazdasági biztonságának
elősegítésére alkalmas intézkedések;
— a Terület gazdaságának általános érdekei megóvása mellett intézkedések a
kereskedelem, az ipar és a mezőgazdaság folytatásáról, az egyes gazdasági ágazatok,
illetve foglalkozások támogatásáról;
— a kereskedelem és az ipar szabadságának tiszteletben tartása mellett
szükség esetén, ha ezt a közérdek indokolja, a törvényhozó szervezetek jogosultak
eltérő rendelkezéseket is hozni;
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— a kiegyensúlyozott gazdasági fejlődés érdekében szükséges intézkedések
meghozatala, különös tekintettel a munkanélküliség és az infláció megakadályozására
és leküzdésére;
— a fogyasztók védelme, megőrizve közben a gazdaság általános érdekeit és
tiszteletben tartva az ipar és a kereskedelem szabadságának elveit.
6. A végrehajtó hatalmat a Kárpátaljai Terület Tanácsa gyakorlja.
A Területi Tanács tagjai csak olyan ukrán állampolgárok lehetnek, akiknek
lakóhelye ... év óta a Kárpátaljai Területen van.
A Tanács tagjai egyúttal tagjai lehetnek az egyik gyűlésnek is.
A Tanács tagjait a Nemzetek Gyűlésében képviselt Nemzeti Közösségek
megegyezése alapján a Nemzetek Gyűlésének elnöke nevezik ki.
A Területi Tanács gondoskodik a köztársasági törvények és az elnöki
rendeletek végrehajtásáról, szükség esetén a végrehajtás érdekében rendeleteket hoz.
7. Emberi jogok
A SZU részese a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi
Egyezségokmányának. Nagyon valószínű, hogy államutódlás folytán ezt az
egységokmányt Ukrajnának át kell vennie. Az emberi jogok területén az
egyezségokmányt Ukrajnának át kell vennie. Az emberi jogok területén az
egyezségokmány kielégítő szabályozást tartalmaz. Ennek szabályait az
Alapokmányban is tükröződnie kell.
8. A nemzetiségek jogai
A leghaladóbb szabályokat ezen a téren az Európai Közösség Chartája
tartalmazza, amely azonban csak tervezet.
A Kárpátaljai Területen, ahol sok nemzetiség él, ennek a Chartának a
szabályai minden nemzetiség számára igen kielégítőek lennének. Az Alapokmányba
tehát fel lehetne venni ezeket a szabályokat.
II. A Magyar Nemzeti Közösség Alapokmánya
A Magyar Nemzeti Közösség az idetartozó magánszemélyek önrendelkezésén
alapuló, különleges jogi helyzettel rendelkező önkormányzat.
Ehhez a Közösséghez csatlakozhat népszavazás útján bármely község (város,
városi kerület, nagyközség).
A Közösséghez tartozás egyéni döntés eredménye. Nem szükséges, hogy az
egyén magyar nemzetiségű legyen, vagy az sem, hogy a magyar nyelvet beszélje. A
Közösséghez tartozás kifejezhető a népszavazásban vagy a választásban való részvétel
útján.
1. A Közösség alanya mindazoknak a jogoknak és kötelezettségeknek,
amelyeket a jelenleg hatályban lévő törvények a Beregszászi Járás javára, illetve
terhére megállapítanak.
A Közösség tulajdonosa mindannak az állami tulajdonban lévő vagyonnak,
amely a Beregszászi járás területén fekszik és amely a Közösséghez csatlakozó
községek területén fekszik.
A Közösségnek rendelkezési joga van mindazokon a területeken és
mindazokban a kérdésekben, amelyekben a jelenleg hatályban lévő jogszabályok a
Beregszászi járás hatáskörébe utalnak.
A Közösség a joghatósága alá tartozó magánszemélyek létszámának
arányában részesedik a Kárpátaljai Terület költségvetési bevételeiből.
A Közösség saját költségvetéssel rendelkezik.
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A Közösség társulhat külföldi önkormányzatokkal és hatáskörében
megállapodásokat is költhet külföldi önkormányzatokkal.
2. Az önkormányzati jogok és kötelezettségek letéteményese a Közösség
Gyűlése.
Ennek kizárólagos hatáskörébe tartozik a nemzeti, illetve a nemzetiségi léttel,
azonossággal, jelleggel, kultúrával és nyelvvel stb. összefüggő minden kérdés
szabályozása és bármilyen döntés meghozatala.
Ezek a határozatok és döntések kifejezik azoknak a személyeknek az érdekeit
is, akik nem a Közösséghez tartozó községben élnek.
3. A Közösségi Tanács gondoskodik a területi törvények végrehajtásáról,
ennek érdekében, valamint a Közösségi Gyűlés határozatainak végrehajtása érdekében
is intézkedik.
6, Melléklet
Budapest, 1991. december 13.
Az autonómia vitához
(Feljegyzés. Szerzője ismeretlen)
Mit akarunk?
A sok vihart kavart autonómia kérdését ideje most már szélesebb
összefüggéseiben, mintegy magasabb szinten is megvizsgálni. Mert el kell döntenünk,
mit akarunk, mi az a távlati cél, amelyet autonómiával vagy anélkül el akarunk érni.
Abban gondolom mindnyájan egyetértünk, hogy a cél a kárpátaljai magyarság
egészének megőrzése és kiteljesítése.
Hogyan?
Nyilvánvaló, hogy minden cél eléréséhez meghatározott stratégiai és taktika
szükséges. Mármost megkérdezzük: mi a döntőbb az előbbi, vagy az utóbbi? Azt
nemigen kell magyarázgatnunk, hogy minden taktikai lépés annyiban jogosult,
amennyiben egy nagyobb koncepcióba — a stratégiába illeszkedik. Az autonómia
kérdése mindezidáig így merült fel: jó taktika, vagy sem? Azt senki sem kérdezte meg,
vajon beleillik-e távlati elképzeléseinkbe, stratégiánkba? Tehát azt kívánjuk, hogy az
autonómia szükségességéről ne szűk horizontú pillanatnyi előnyök sodrásában
döntsünk, hanem belehelyezve azt a magyarság sorsának távlati lehetőségeibe. Ha
ebben egyetértünk, akkor feltehetjük a legsúlyosabb kérdést.
Milyen formában?
Milyen formában, milyen formációban képzeljük a kárpáaljai magyarság
jövőjét? Ez a kérdés a legfontosabb, hiszen e szerint kell alakítani stratégiánkat, s
ennek kell eldönteni az autonómia szükségességét is.
Kárpátalján két számottevő etnikum van — a ruszin és a magyar. A környező
országok, amelyekhez ezek etnikai vonzódásuk folytán közel állnak — Ukrajna és
Magyarország. (Nem hiszem, hogy valaki számára még kétséges lehet, hogy a SZU
hamarosan külön államokra bomlik.)
Négyféle elrendezés képzelhető el:
1. Kárpátalja Ukrajnához tartozik (esetleg magyar autonómiával);
2. Kárpátalja Magyarországhoz tartozik (ruszin autonómiával);
3. Új határt vonnak etnikai alapon;
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4. Kárpátalja önálló (valamilyen formában).
A négy közül választanunk kell. Azt, amelyik a legkívánatosabb, s amelynek
legalább valamicske politikai realitása van. Ha választottunk, akkor majd meg kell
vizsgálnunk, szükség van-e autonómiára ennek a tervnek a megvalósításához.
Hogy könnyebben dönthessünk, vizsgáljuk meg közelebbről a négy vátozatot.
Kezdjük a könnyebbekkel.
A 2. variánsnak, tehát, hogy Kárpátalja Magyarországhoz tartozzon, annak
ellenére, hogy a magyarok szemében kívánatos lehet, csekély a politikai realitása.
Egyrészt nem valószínű, hogy a ruszinok többsége Magyarországhoz akar tartozni,
másrészt nem valószínű, hogy Magyarországnak szüksége van egy majd egymilliós
kisebbségre, s akkor a gazdasági problémákról még nem is szóltunk. Továbbá a
nemzetközi erőviszonyok a döntőek, a nagyhatalmak beleegyezése nélkül ez irányba
érdemi lépés nemigen tehető. Mindenesetre megegyezhetünk abban, hogy ennek a
variánsnak a stratégiája nem igényel autonómiát. Egész egyszerűen felesleges.
A 3. variáns is csupán a nagyhatalmak beleegyzésével vihető keresztül. Mivel
kivitelezése óriási politikai és gazdasági bonyodalmakat okozna, s azonfelül egész
lavinát indítana ewl, politikai realitása kicsiny. Másrészt ez a módszer nem oldaná
meg a kárpátaljai magyarság egéséznek sorsát, csupán lecsökkentené a kisebbség
számát, újabb, ruszin kisebbséget termetve, ami újabb kétoldalú sértődésnek lehet
kimeríthetetlen forrása. Mindazonáltal ennek kívánatosságát a magyarság körében
statisztikailag úgy közepesnek tartom. Ami az autonómiát illeti, ez esetben pontosan
az autonóm rész kerülne át a határ túloldalára, hogy ott aztán automatikusan értelmét
veszítse. Tehát hosszú távon nem lesz rá szükség Ennek ellenére ebben a változatban
az autonómia jó technikai alapot jelent a határmódosítás számára.
Mint látjuk, az említett két variáns nagy nemzetközi-politikai és egyéb
nehézségekbe ütközik. Úgy, hogy a gyakorlatban, legalább is egyenlőre csak az 1-es és
a 4-es variáns között választhatunk. Tehát összefűzzük jövőnket Ukrajnával, vagyis
hagyunk mindent a régiben, vagy valamilyen formában önállósítjuk magunkat.
Az 1. variáns azt jelenti, hogy véglegesen Ukrajnában akarunk berendezkedni,
esetleg több száz évre. Lehet, hogy ez szubjektív vélemény, de úgy ítélem, hogy ennek
kívánatossága a magyarság, sőt a ruszinság körében is csekély, politikai realitása
viszont nagy. Ebben az esetben újra fel kell vetnünk az autonómia gondolatát, immár
taktikai szinten. Azért így, mert az autonómia végső soron védelmet, konzerválsát
jelent, de épp ezért jövőbe mutató távlata nincs. Ebben a variánsban az autonómia mér
nem nőhet sehová, szükségességét majd a taktikai szintű vitának kell eldöntenie.
Ha a 4. variánsot választjuk, úgy fel kell ismernünk azt a tényt, hogy ezt
egyedül nem tudjuk megcsinálni, ehhez össze kell fogni a ruszinokkal. Úgy vélem,
ennek a változatnak bár csak közepes, de van politikai realitása, a kívánatossága
nagyobb a közepesnél. Mármost ebben az esetben az autonómia kérdését differenciálni
kell. Mert egy eljövendő önálló Kárpátalján, ahol a ruszin és a magyar etnikum már
domináns tényező, teljesen új történelmi szituáció alakul ki, amelyben természetesen
újra fel lehet majd vetni az autonómia kérdését, megint csak taktikai szinten, bár egy
ilyen állapot a kérdéseket is új módon veti majd fel. Ami a jelen pillanatot illeti, ebben
a variánsban az autonómia kifejezetten káros, hiszen lehetetlenné tenné a ruszinokkal
való összefogást. Összefoglalva, ha ezt a célt választjuk, akkor semmiképpen sem
szabad autonómiát követelni, amíg Kárpátalja nem önálló.
Ímre a négy lehetőség. S amíg nem választottunk, nincs értelme autonómiáról
vitatkozni:
101

Kárpátalja

Realitás

Ukrajnához
nagy
tartozik
Magyarországh kicsi
oz tartozik
Határmódosítás kicsi
Önálló

közepes

Kívánatosság
kicsi

Autonómia
szükségességre
felvethető

közepes-kicsi nincs értelme
(nagy)*
(közepes)
felvethető
kicsi
közepes-nagy jelenleg nem vethető
fel

Néhány becsült adat az 50 %-os etnikai határral zárt autonómiával
kapcsolatban:
Kárpátalja területe 12 800 négyzetkilométer — ebből az autonómia 1 500
négyzetkilométer (11,7 %), az átlagos népsürűség 98 fő/km*, az autonómia
népsürűsége — 110 fő/km*. Kárpátalja lakossága 1252000, ebből az autonómia
lakossága 160000 (12,8 %). Az autonómia etnikumai: 130000 magyar, 30000 ruszin,
ami az utóbbinak 19 %-os kisebbséget jelent. A kívül maradt magyarok száma 60000,
ami 31,5 %.
Az autonómia magyar iskoláinak száma 74, a kívül maradt magyar iskolák
száma 10. Kárpátalján 2262 lakosra jut egy magyar iskola. Az autonómián belül 1757,
az autonómián kívül 6000 lakosra jut egy.
Az autonómia területe mintegy 80 % agrárterülete. Erdősültsége kb. 5 %.
Ipari fejlettsége nem éri el a kárpátaljai átlagot. * A zárójel a magyar népességre
vonatkozik
7, melléklet
A Kárpátaljai Magyar Autonómia tervezetéről
(szerző ismeretlen)
A KMKSZ, tagságának és a szervezet szimpatizánsainak előterjesztett egy
Kárpátaljai Magyar Autonóm (a továbbiakban: KMA) formációt, amely komoly
előremozdulást jelent a kárpátaljai magyarság életében. A kulturális szövetség keresi a
kiutat abból a zsákutcából, amelybe a szovjet hatalom vezette a magyar nemzetiséget.
A tervezet kifejti, hogy a kárpátaljai magyarok számára a személyi
(perszonális) és a területi (territoriális) autonómia "keveréke" felelne meg. A tervezet a
személyi autonómia keretében gyakorlná a hatalmat, vagyis a helyi tanácsi szerv
segítségével. Ebben az esetben nem képviseli a magyarság magát az állam jogalkotó
szervében.
A személyi bázis kapcsán. A nemzetiségi névjegyzék (kataszter) létrehozása
célszerűnek látszik (személyi autonómia esetében), bár könnyen adhat lehetőséget
visszaélésekre. Elképzelhetetlen, hogy a helyi tanács a mai szűkös anyagi
lehetőségeiből finanszírozná, sőt havonta felülvizsgálná azt.
A tervezetből nem derül ki, hogy milyen szervezet fogja össze és koordinálja
a települések kuratóriumait és kulturtanácsait. Ki finanszírozná őket? Talán az állami
költségvetés?
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A tervezet foglalkozik a pénz elosztásával, de nem fogalmazza meg a KMA
anyagi forrásait.
Nehezen képzelhető el, hogy a KMA tervezett formájában alkothat-e speciális
jogszabályokat és szabályrendeleteket párhuzamosan az alkotmányos Legfelsőbb
Tanáccsal (erre kivételt képez a területi autonómia, az is meghatározott határok
között). Kivitelezhető-e, hogy a tervezett KMA formáció esetében a területi bíróság a
vitás ügyekben másképpen rendelkezne a KMA tagokkal szemben, mint a többi
állampolgárral (ennek lehetőségét, bizonyos keretek között, csak a területi autonómia
biztosíthatja).
Több utópisztikus gondolat fogalmazódik meg a tervezetben. Nem világos,
hogy a KMKSZ milyen jogformában felügyelhet a KMA felett. A KMA sem területi,
sem szaélyi autonómia formájában nem foglalkozhat az alternatív katonai szolgálattal,
hiszen a világon mindenütt ebben az alkotmányos parlament dönthet (képzeljük el,
milyen nemzetiségi ellentétet szítana, ha a magyarok valamilyen formában
bojkottálnák az állam védelmét). A kettős állampolgárság szintén meghaladja az
autonómia jogi hatáskörét.
A fentiekből az következik, hogy nem szerencsés a területi és a személyi
autonómia egybemosása. Mind a két formációnak van létjogosultsága külön vagy
egymás mellett. A területi autonómia azon magyar nemzetiségiek számára ad tökéletes
biztonságot, akik egy behatárolható területen élnek. A személyi autonómia a területen
kívülmaradottak számára ad biztosítékot és aktívan kapcsolódik a területhez. A
területen belül maradott más nemzetiségiek számára, amennyiben igénylik, szavatolni
kell a személyi autonómiát.
A területi autonómia teljes jogú képviseletet biztosít a mindenkori
alkotmányos Legfelsőbb Tanácsban, így jelen van a törvények kidolgozásában, az
alkotmány módosításánál, más egyéb fontos határozathozatalnál.
Területén belül alkothat jogszabályokat, demokratikusan választott vezető
apparátusa van, saját gazdasági programmal. A területi autonómia felülvizsgálhatja
azokat a központi gazdasági határozatokat, amelyek a területén élő nemzetiségeket
hátrábyosan érinthetik. Ilyen például a Szabad Gazdasági Övezet (a továbbiakban:
SZGÖ), amelyet olyan sokan áhítanak. Nem veszik észre, hogy amit a SZGÖ
feltételez, vagyis a tőke beáramlását, ami profitot (nyereséget) hajszol és hidegen
hagyja a nemzetiségi kérdés. Célja az olcsó (talán még kvalifikált "molodoj
szpecialiszt") munkaerő, s ha szükséges, behozza azt az ország belsejéből. Ez az olcsó
munkaerő letelepszik a területen és hamarosan megoldódik a nemzetiségi kérdés,
hiszen százalékosan kevesebben lesznek a "betelepültekhez" viszonyítva.
A területi autonómiát, többek között, ilyen típusú problémák kiküszöbölésére
kell létrehozni. Meg kell változtani a fejlődés útját, s a gazdaság azon ágait szabad
támogatni, amelyek őshonosak, és az itt élőknek munkát és megélhetést biztosítanak.
A fenti gondolatok talán elősegítik, hogy tovább keressük közösen a
kárpátaljai magyarság problémáinak megoldását szülőföldjükön.
A KMKSZ elnöksége által 1990. szeptemberében éltre hívott "autonómia
bizottság" a következő feladatok megoldását tűzte ki célul:
a) a magyarság problémáinak feltérképezését (Kárpátalja viszonylatában)
b) megvizsgálni e problémák megoldásának elvi feltételeit és gyakorlati
lehetőségeit.
A bizottság a rendelkezésére álló információk feldolgozása után vizsgálatának
eredményét a következő jelentésben tárja a KMKSZ elnöksége elé.
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Jelentés
I. Általános elvek
Ma a világon mintegy hatszáz millió ember visel kisebbségi sorsot, többnyire
az átlagtól kedvezőtlenebb körülmények között. Csupán a jelen kor politikai gondolata
jutott el (nem mindenütt) ahhoz a felismeréshez, hogy a beolvadás lehetősége nem
képezi a kisebbség vágyálmainak netovábbját, s a pszichológia, a szociológia és a
modern történettudomány érveinek csapásai alatt a népek üdvözítő
konglomerátumának utópiáját a szellemtörténet kacatjai közé utalta. A felismerés,
hogy a nemzetiségek, nemzeti kisebbségek létével tartósan számolni kell, e kérdésnek
egyszeriben világjelentőséget adott, amely Európa, sőt az egész világ fejlődésének
szempontjából kulcsfontossággal bír. E kérdések erőszakos megoldásának
lehetelensége hozta magával azt a ma már nemzetközileg is elismert követelményt,
hogy a kisebbségi kérdés megoldása, annak a hatalmi politikai szférájából való
kiemelésével, s a jogpolitika hatáskörében való elhelyezésével biztosítandó. Ennek
technikai megvalósítása egy kettős konstrukcióban képzelhető el, amely egyrészt az
államjog, tehát a belső viszonyok, másrészt a nemzetközi jog, tehát külső szankciók
egységes rendszerében nyer legitimitást. Ezt annál fontosabb leszögezni, mivel e
szettős szerkezet bármelyike, csupán önmagában vév szükségszerűen elégtelen
gyakorlatot szül.
Elengedhetetlen tehát, hogy a nemzetközi jog szaknciókkal megerősített jogi
normák keretében biztosítsa a kisebbségek védelmét. A kisebbségi jognak a kisebbség
védekező léthelyzetéből kell kiindulnia, s ebből kifolyólag az aktív kisebbségvédelem
álláspontjára kell helyezkednie. Ennek értelmében, a jogalkotásnak, a nemzeti
kisebbségek viszonylatában a személyi helyett a kollektív, az általános helyett a
különleges, a negatív, tehát tiltó helyett a pozitív, tehát kötelező jogi normák
rendszerét kell létrehoznia. Külön hangsúlyoznunk kell a kollektív jogok jelentőségét,
hogy a csoportjog nem azonos a csoport tagjai személyes jogainak összességével,
mivel e tényt a jogalkotás mindezidáig vonakodott tudomásul venni.
Ma, amikor a nagyhatalmak a status quo fenntartására való törekvése a
politikai realitás egyik összetevője, amikor Európa-szerte terjed a felismerés, hogy
pusztán a határok újravonása nem oldhatja meg maradéktalanul a nemzeti kisebbségek
problémáit, a gondolati orientációnak az államnemzet kategóriája felől szükségeképp
át kell terelődnie a kultúrnemzet fogalomkörére. E fogalomkörben gondolkodva
teljesen más megvilágításba kerül egy sor kérdés, többek között a belügyekbe való be
nem avatkozás, valamint a nyelvországhoz való viszony. A KMKSZ Alapszabálya
ugyan hangsúlyozza, hogy a kárpátaljai magyarság az egyetemes magyarság része,
ami a fenti elv megfogalmazásaként is értelmezhető, azonban ezen elv jogi
következményeinek levonása, s azok maradéktalan érvényesítésére Kárpátalja
viszonylatában, úgy tűnik csupán egy hathatós kisebbségi törvény, s a kisebbségi
magyarság önigazgatásának együttes ereje képes.
Függetlenül attól, hogy ez utóbbinak mely formáját választjuk,
alkotmányosan rögzíteni kell, hogy az önrendelkezési jogon túl az etnikai és nyelvi
önazonossághoz, így a mássághoz való jog is alapvető emberi jog, s azt is, hogy e
másság vállalása és kinyilvánítása az egyén kizárólagos joga. E jogelvek vetőleteként
a következő alapvető tények és követelmények konstatálása tűnik célszerűnek: a
kisebbségek életének megszervezésére elsősorban maga a kisebbség jogosult, minek is
a kisebbségi önigazgatásban kell testet öltenie, a nemzetiséghez való tartozás
104

megállapításának az állampolgárok szabad bevallásán kell alapulnia, továbbá, hogy a
nemzetiség bevallásának szabadságát büntetőjogi oltalomban kell részesíteni, lényeges
feltételnek tekintendő egy megfelelő nyelvtörvény, valamint a képviseleti szervekben
való arányos részvétel garanciáinak kidolgozása.
Mindent egybevetve a kisebbségi magyarság problémáinak pozitív
értelemben történő megoldása a piacgazdaságra való áttérés triviálisnak mondható
követelményén túl, csupán az alkotmányos feltételek, a jóléti és kulturális önigazgatás,
valamint a nemzetközi garanciák jogrendszerének kiépítésén, s annak a gyakorlatba
történő fokozatos átültetésén keresztül képzelhető el.
2. A kárpátaljai magyarság problémái
A dolgok áttekinthetősége céljából célszerűnek tűnik a problémák
problémakörökbe való csoportosítása. A fő problémakörök a következők: gazdasági,
szociális, politikai-adminisztratív, kulturális.
A gazdasági problémák tulajdonképpen minden itt élő nemzetiséget sújtanak.
E problémák, amelyeket a magyarság önállóan nyilvánvalóan képtelen megoldani, a
következőkben nyernek kifejeződést: a vidék gazdasági fejletlensége (a tőkehiány, az
infrastruktúra csökevényessége, a piacgazdaság elemeinek hiánya, a konvertibilis
pénzeszköz hiánya, a rablógazdálkodás tehertételei), a vidék gazdasági
kiszolgáltatottsága (a jóléti önkormányzatok hiánya, előnytelen szerződések stb), jogipénzügyi problémák (föld- és tulajdonjogi törvények hiánya, pénzügyi problémák, a
piacgazdaság jogi hátterének hiánya stb.), a piacgazdaság természetes akadályai
(tradíciók, tudás és kommunikáció hiánya, politikai instabilitás), a piacgazdaság
mesterséges akadályai (tervgazdálkodás, parancsuralmi rendszer, érdekeltségek).
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Dr. Constantinovits Milán, PhD, egyetemi docens
Magyarország Európai Uniós csatlakozásának tapasztalatai
(2004-2011.)

Bevezetés:
Magyarország 2004. május elsejével vált az EU teljes jogú tagjává. A csatlakozásról
népszavazás döntött, a 2003. április 12-i népszavazáson a szavazó magyar
állampolgárok döntő többsége, 83,76 %-a az EU csatlakozás mellett foglalt állást. Ez a
szavazásra jogosult állampolgárok 46 %-át jelentette, 54 % nem ment el szavazni. A
szavazó állampolgárok tehát egyértelműen csatlakozáspártiak voltak.
Miért is? Mondhatnám, hogy jó volt a kormány és az EU marketingje.
Azonban közelebb járunk az igazsághoz, ha az emberek várakozásaiból indulunk ki. A
rendszerváltáskor, 1990 áprilisától, az első szabad választásoktól kezdve a magyar
társadalom pozitív várakozásokkal tekintett a jövőbe, az emberek elsősorban radikális
életszínvonal-növekedést vártak, olyan jól akartak élni, ahogy ezt látták a turista/bevásárló utakon Ausztriában, a „sógoroknál”.
Azonban nem ez következett, hanem adósságválság, IMF diktálta
liberalizáció, privatizáció, gyárbezárások, tömeges munkanélküliség, az infláció
elszabadulása, gazdasági hanyatlás, a külföldi vállalatok által piacszerzési célból
történő iparág-felvásárlások (lásd a magyar cukoripar történetét), a hagyományos
exportpiacaink elvesztése, a mezőgazdaság leépülése és mindezek eredőjeként a
lakosság életszínvonalának csökkenése következett be, megtetézve egy addig
szokatlan életérzéssel: a létbizonytalanság, kiszámíthatatlanság érzetével.
A gazdasági mélyrepülés mellett megtapasztaltuk a morális válságot is, a régi
nómenklatúra tagjai, a volt kommunista párt (MSZMP) avagy ifjúsági szervezete
(KISZ) vezetői, „prominens” tagjai átmentették politikai hatalmukat, és kapcsolati
tőkéjük segítségével gazdasági hatalmat is szereztek, létrejött a magyar „oligarcha”. A
morális válságot jól jelzi, hogy a magyar nép megválasztott (néha némi megvezetés
árán) olyan miniszterelnököket, akik a KGST és a Varsói Szerződés mellett
köteleződtek el, gondolok itt a pufajkás Horn Gyulára, az anyósa (Apró Piroska)
segítségével milliárdossá avanzsált volt „ifjúkommunista” Gyurcsány Ferencre. 2004től az első EU biztosunk az a Kovács László lett, aki közel 30 éven keresztül különféle
magas pozíciókból (pl. külügyminiszterként) küzdött a NATO és az EU ellen …
A gazdasági hanyatlásból ill. stagnálásból a reménybeli kiutat az EU
csatlakozásunk jelenthette (volna). Ezt az optimista várakozást fejezte ki az EUnépszavazás eredménye, s mi magyarok megint csak jobban akartunk élni, szabadon
munkát vállalni Ausztriában és Németországban, „kávéházat nyitni Bécsben”, EUtámogatásokból fejleszteni stb. Magyarország már 1991-ben társulási egyezményt
kötött az EU-val, és jelezte, hogy teljes jogú uniós taggá kíván válni. A feltételeket az
EU 1993-ban az ún. Koppenhágai kritériumokban fogalmazta meg (demokratikus
intézmények stabil működtetése, törvényesség, emberi jogok garantálása, életképes
piacgazdaság megteremtése, tagsági kötelezettségek teljesítése, az EU politikai,
gazdasági és monetáris céljainak elfogadása, az EU intézményeinek és
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jogrendszerének elfogadása ill. átvétele). A tényleges csatlakozási tárgyalások 1998ban kezdődtek és hat év múlva zárultak le. Tekintsük át vázlatosan a csatlakozás
eredményeit az elmúlt 7 év tükrében, teljesültek-e a várakozások? Milyen gazdaságitársadalmi-jogi-politikai változások történtek?
Gazdasági-társadalmi változások
Az életszínvonal-várakozások sajnos nem teljesültek. A liberális-neoliberális
gazdaságpolitika folytatódott és Magyarország külföldi ún. kitettsége minden
értelemben nőtt, fokozódott. Itt nemcsak a külgazdasági nyitottságunkból valamint az
eladósodottságunk növekedéséből adódó függést kell említeni, hanem az ún. stratégiai
iparágak, közművek (pl. erőművek, elektromos hálózat, benzin, légitársaság, cargo
vasúti szállítás, biztosítás) privatizációját kell észrevenni. A stratégiai iparágak,
ellátórendszerek, bankok és biztosítótársaságok privatizációja nagymértékben
kiszolgáltatottá tette és teszi hazánkat, piaci verseny helyett magánmonopóliumok
jöttek létre.
A világgazdaságban 2002-től 2007-ig tartó konjunkturális föllendülést
Magyarországon nem lehetett érezni, a 2008-tól az USA-ból kiinduló ún. ingatlanpiaci
válság azonban hamar elért bennünket (köszönhetően az osztrák, német olasz
anyabankok érintettségének és a 2005-től elburjánzó devizaalapú hitelezési
gyakorlatnak). A kialakuló likviditási adósságválság szocialista „megoldása” nyomán
még jobban eladósodtunk, azaz újra az IMF-től vettünk fel gigahitelt (USD-ben
számolva közel 20 Mrd-ot).
A 2010-es kormányváltás lehetőséget teremtett arra, hogy a második Orbánkormány szakítson az IMF-fel, és határozott lépéseket tegyen az államadósság
csökkentésére, azt 1,5 év alatt 81 %-ról 73 %-ra csökkentve annak GDP arányos
értékét. (2002-től a szocialista kormányok: Medgyessy, Gyurcsány, Bajnai 52 %-ról
81 %-ra vitték fel Magyarország adósságrátáját).
Az MNB sajátos, rossz monetáris politikája következtében azonban a bankok
a hitelezés helyett az MNB-ben parkoltatják pénzüket, az anyaországi kamatszinthez
képest 2,5–4 szeres kamatért. A kialakult ún. duális gazdasági szerkezet igen
érzékenyen reagált a válságra, rámutatva arra, hogy Magyarországnak nem
összeszerelő országgá kell válnia, ahová a globális(multi) cég az olcsó munkaerő és az
állami támogatás (adókedvezmény, vissza nem térítendő költségvetési pénz stb.) miatt
települ. Olcsóbb ország van tőlünk keletebbre, akár Kínáig is megéri továbbmenni, ha
lejárt pl. az ötéves adókedvezmény stb.
Az EU-s ún. pályázati pénzek sem pörgették föl a gazdasági növekedést, amelynek
okai: a pályázatok utófinanszírozott jellege illetve a finanszírozási feltételek, a
bürokrácia és nem mellesleg a terebélyes korrupció volt. 2010-re a munkanélküliség
meghaladta a 10 %-ot, mértékadó közgazdák számításai szerint életszínvonalunk
„elérte” az 1978-as év életszínvonalát!!!
Centrum vagy periféria? Hol vagyunk?
Az EU 25 ill. 27 tagországgá bővülésével a külkereskedelmünkben az új EU tagok
részaránya az exportnál cca. 20 %, az importoldalon cca. 17 %. Összességében nézve
az EU 27 tagországgal folytatott kereskedelmünkben az export 78 % az import 68 %ot tesz ki.(2010-es adatok, KSH). Az EU-n kívüli külkereskedelmünkben a
legfontosabb partnereink Oroszország, Kína, USA, Ukrajna, Törökország, Szerbia,
Horvátország, Svájc.
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Az EU összexportjában ill. -importjában Magyarország súlya a 2 % alatt van.
Hazánk nyitott külgazdaságilag, az export/GDP arány meghaladja a 60 %-ot
(Eurostat). A fenti adatokból az is kiderül, hogy a csatlakozás hét éve ellenére az
aszimmetrikus kapcsolat az EU vezető államaival (pl. Németországgal) továbbra is
fönnáll, és csatlakozva a világ legnagyobb gazdasági – piaci térségéhez, erőteréhez
(500 milliós piaci potenciált jelent az EU!) továbbra is az ún. periférián vagyunk és
nem tartozunk az ún. centrumhoz. Egy fejlett integráción belül kerültünk (maradtunk?)
a periférián. Hasonló következtetésre jutunk, ha a külföldi működőtőke-áramlást (az
ún. FDI-t) vizsgáljuk meg.
A szabad munkaerő-áramlás is gellert kapott, hiszen az osztrákok, németek
2011-ig haladékot kaptak és teljes egészében csak most nyitották meg munkapiacukat
a 2004-ben belépett új tagországok előtt.
A társadalmi közérzet, közbizalom, a humán tőke állapota
A válság hatására tovább csökkent a közbizalom, az állampolgárok kölcsönösen nem
bíznak az intézményekben, közüzemi szolgáltatókban és fordítva. A 3-4 millió
szegény országa lettünk, ahol az egzisztenciális, konkrét napi megélhetési kérdések
foglalkoztatják az emberek 90 %-át.
A társadalmi válság jó indikátora, hogy évente több ezer magyar orvos megy
külföldre munkát vállalni, mert az itthoni jövedelmek és munkakörülmények a kezdő
orvosok-szakorvosok számára nem biztosítanak megélhetést, külföldön (EUtagországokban) azonnal többszörös jövedelem és szabályozott környezet várja őket.
A kormánynak erre már azonnal reagálnia kell, hiszen az emberek, a „humán tőke”
egészséges újratermelése került veszélybe és a legképzettebbek kivándorlása tényleges
társadalmi veszteséget jelent. A válasznak pedig nem adminisztratív szabályozásnak
kell lennie, hanem piacinak és az egészségügyben a bérrendezés és a munkafeltételek
rendbe tétele már tovább nem halasztható. Hasonlóan fontos terület lenne az oktatási
rendszer-feltételek, a tanárok bérrendezésének kérdése, amely a társadalom jövőbeli
kibontakozásának feltétele lenne!
A devizában eladósodottak (lakáshitelesek) problémájának részmegoldását
jelenti a magyar kormány árfolyamrögzítése ill. a végtörlesztés lehetőségének
megadása. Ezáltal lehetővé válik a kockázat részbeni és utólagos megosztására a bank,
az állam és az adós között és a devizában jegyzett adósság egy részének kiváltása
forint hitelben, ami a befagyott banki hitelezést is beindíthatja. Ez a lépés is ki fogja
váltani az EU „illetékes” szervének rosszallását, de az EU intézményei szintén
elvesztették a bizalmi tőkéjüket a magyar társadalom körében, hiszen
megtapasztalhattuk a szinte mindenütt érezhető kettős mérce alkalmazását. Ilyen volt a
magyar médiatörvény bírálata, a különadók kritizálása, az eladósodottsági ráta 50 %os rögzítése az alaptörvényünkben stb. Egyébként éppen a magyar új Alkotmány az,
ami továbbra is az EU szabályai szerint is a nemzeti szuverenitás hatáskörébe tartozik.
Az egykulcsos adórendszer (16%) bevezetése jogosan sérti a társadalom
igazságérzetét, hiszen a társadalom felső 10 %-a pazarló gazdagságban él, a társadalmi
költségekhez való hozzájárulási képessége sokkal jobb, mint az átlagnak, ill. a
minimálbérből élőknek. A két avagy három kulcsos SZJA-ra való átállás a
költségvetési lyukak betömésére is alkalmasabb, mint egyedi luxusadók kivetése, vagy
az olyan ÁFA-emelés, amely érinti a létszükségleti cikkeket és az alapélelmiszereket
is.
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A társadalom tehát tovább individualizálódott, a család az egyetlen összetartó
és támogató erő, hiszen azon kívül mindenki mindenkivel bizalmatlan. A civil
társadalom továbbra sem fejlődött ki, az egzisztenciális problémák amúgy sem
kedveznek a civil mozgalmaknak.
A morális válságon nem segít, hogy a kormányváltásnál hangsúlyos és a
társadalom által 2/3-os parlamenti többséget eredményező hatalom 1,5 éves késésben
van az elszámoltatás területén, hiszen a Gyurcsány-kormányoknak meghatározó
szerepe és felelőssége volt és van a jelen gazdasági-társadalmi problémáinak
kialakulásában, az adósságválságban, a kettős beszédben, a demokratikus-és emberi
jogok durva megsértésében 2006 szeptemberében és különösen 2006. október 23-án,
az 1956-os forradalmunk 50. évfordulóján elkövetett terrorcselekményekért.
Záró gondolatok
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy Magyarország európai uniós csatlakozása nem
nevezhető sikertörténetnek. Ennek okait és következményeit tekintettem át röviden. A
tanulság is világos: van másik út az EU-n belül is, hiszen a velünk együtt belépő
országok jobban tudták a saját országuk érdekeit érvényesíteni, mint mi. Ezért
egyértelműen felelős a 2004-2010 közötti magyar politikai elit, a kormányzó
szocialista-liberális kormányzatok. Az EU szabályait sok esetben „rugalmasan”
értelmező országokkal szemben azonban semmiféle retorzió nem érvényesült, mert
gazdaságilag kellően erősek voltak.
Szövetséges(ek) nélkül nem tudunk érvényesülni, ezért a regionális
együttműködés jelenthet nekünk erőt, az ún. Kárpát-medencei együttműködés. Ehhez
az egyik legfontosabb lépést megtettük, a magyar állampolgársági törvénnyel.
Diplomáciai feladat annak érvényesítése, hogy pl. Szlovákiában és Kárpátalján
(Ukrajnában) ne veszítse el az eredeti állampolgárságát az, aki fölvette (visszavette!)
magyar állampolgárságát. A Kárpát-medencei együttműködés kihasználásának
feltétele, hogy Magyarország visszanyerje gazdasági-társadalmi egészségét. Ehhez
szakítani kell a fiskális szemlélettel és az adósságráta csökkentését sem kellene
abszolutizálni, hiszen a magyar egészségügyből és közoktatásból, felsőoktatásból nem
szabad kivenni pénzt, hanem bele kell tenni. A beteg magyar társadalmat az oktatási
rendszer fejlesztése (és átalakítása) továbbá a korszerűsített egészségügyi rendszer
mentheti meg, amihez pénzt kell befektetni ezekbe a szektorokba .A családot segíti
ugyan a családi adózási rendszer, de ezt a rendszert is fejleszteni kell, nem csak az
adózási rendszeren keresztül kell a többgyerekes családokat támogatni, hanem
többféle direkt módon is.
Gazdasági szuverenitásunk visszaszerzése érdekében a privatizált
közműveket ill. stratégiai vállalatokat vissza kell szerezni (visszavásárlás, kivásárlás
stb.), a magyar bankrendszert több állami fejlesztési bankkal kell bővíteni, magyar
biztosító intézeteket kell létrehozni, amelyek hajlandóak pl. a mezőgazdasági
természeti jellegű kockázatokat biztosítani, takarékszövetkezeti pénztárok létrejöttét
segíteni. Az egykulcsos SZJA-rendszert úgy kell átalakítani, hogy az ösztönözzön a
többletmunkára, de ne sértse a társadalom igazságérzetét. Minden jövedelem adózzon:
pl. a minimálbéresek 10 %-kal, a többség 16 %-kal és cca. a havi 1-1,5 millió forint
feletti jövedelem pedig 40 %-kal.
A forgalmi típusú adó (gondolok itt elsősorban az ÁFÁ-ra) a
legdemokratikusabb adófajta, alkalmas is lehet rövid távon a költségvetési problémák
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kezelésére. Azonban az alapvető élelmiszerek, megélhetési, ”rezsi” termékek adóját
nem szabad tovább emelni, ill. ezeket a termékeket át kell sorolni pl. a kedvezményes
5 %-os körbe és csak ezután lehet az elsősorban luxus fogyasztást terhelő ÁFÁ-t
emelni.
Ekkor elegendő költségvetési forrás lenne az élőmunka költségeinek
adóterheit csökkenteni, ami a lehetővé tenné, hogy a gazdaság munkapiaca
kifehéredjen és legálisan nőhetne a foglalkoztatottak száma, elsősorban az. ún. KKV
szektorban. Az EU-pályázatokat is erre a szektorra fókuszálva kellene kiírni, az önrész
előfinanszírozását pedig az említett új magyar tulajdonú bankok végeznék. Csak ilyen
eszközökkel és az oktatási-egészségügyi szektorokban végrehajtott beruházások és
érdemi béremelés után várható az ország fölemelkedése és a kormány által
szorgalmazott „munkaalapú” társadalom megvalósítása, ahol a foglalkoztatási ráta a
jelenlegi cca. 56 %-ról akár 70 %-ra emelkedhetne.
A jelenlegi kormány által is támogatott Kárpát-medencei gazdasági–kulturális
régió pedig közgazdaságilag racionálisan és igen eredményesen tudna működni, ha
ennek a politikai feltételrendszere kialakul, ezt mindenképpen segíti az EU integrációs
bővülési folyamat, a vámhatárok eltűnése és a szabad mobilitás, vállalkozás.

Budapest, 2011. szeptember 17.
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Dr. Kiss Éva, PhD, professzor, tanszékvezető
Az Ukrán-Magyar Határmenti Együttműködés

Ukrajnában a 25 közigazgatási területből (oblasztjbol) – 19 határos a
szomszédos országokkal, ezen belül az Európai Unió, Közép-Európa országaival is.
Az Európai Unió bővítése közvetlenül Ukrajna határáig, a megváltozott geopolitikai
helyzet Közép-Európában, Ukrajna európai uniós stratégiája – alapvetően módosítják
a szomszédos országok határmenti régióival folytatott együttműködési rendszerét.
Felértékelődik Ukrajna és az ukrán határmenti régiók szerepe a határmenti és az
interregionális együttműködési rendszerben.
A jelenlegi válsághangulatban az Európai Unió keleti szomszédságával
fenntartott kapcsolatok határmenti együttműködés szinten történő előmozdítása
továbbra is az uniós együttműködés napirendjén marad és a támogatására szánt
források nem csökkennek.
1. ábra: Ukrajna határmenti régiói – az euróregionális rendszerben

A regionális és határmenti együttműködések támogatása és elősegítése az EU
egyik prioritásának tekinthető úgy a határain belül, mint külső határtérségeiben. A
határmenti együttműködések esetében a közös projektek azon célkitűzés kifejezésének
tekinthetők, hogy a nemzetközi határok léte miatt kialakult különböző gazdasági,
szociális és politikai akadályokat és problémákat próbálják ezek segítségével áthidalni,
tompítani. A határmenti területeket sokszor jellemzi hátrányos helyzetük. Ennek a
problémának több kiinduló oka is létezik.
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Az egyik ilyen ok, az, hogy sok esetben földrajzi fekvés és fejlettségi
szempontból perifériát képeznek az egyes országok többi régióihoz viszonyítva. A
keleti és déli térségekben sokszor kevésbé fejlett infrastruktúrával, elmaradottabb
gazdasági és társadalmi szerkezettel, valamint alacsonyabb népsűrűséggel találkozunk.
Ez sokszor az itt élők központi régiókba, vagy határon túlra történő migrációjához
vezet, ami tovább súlyosbítja a már meglévő problémákat.
A másik, itt említhető ok, ami bizonyos szinten Nyugat-Európára is
vonatkozik, de inkább Kelet-Európára jellemző, a múlt századbeli határmódosításokra
vezethető vissza, amely nemcsak földrajzilag vagy a természet által egységesnek
tekinthető régiókat, hanem nemzeteket is szétválasztott, hátráltatva vagy sokszor
megakadályozva továbbfejlődésüket. Ezek aztán a különböző gazdasági, szociális és
közigazgatási politikákon keresztül egyre érezhetőbbé váltak. Ezen okokból kifolyólag
sokszor említik a határok sorompó jellegét.
Nyugat-Európában már az 1960-as, ’70-es években felismerték a határmenti
vagy határokon átívelő együttműködés jelentőségét és szükségességét, azt a tényt,
hogy ezek számos olyan gazdasági és társadalmi előnnyel járnak úgy a határmenti
régiók, mint a különböző országok egészét tekintve, hogy szinte létfontosságúakká
válnak. A 80-as, 90-es években két okból kifolyólag is felerősödött az európai szintű
határmenti együttműködés támogatása, előmozdítása és kezdeményezése. Az Unióban
az egységes belső piac megteremtése tette ezt szükségessé. A határain pedig, a középés kelet-európai államokban végbement változások. A sokáig lezárt határok miatt
keletkezett problémák, illetve ezen államok EU felé közeledése, társulása egyre inkább
szükségessé tették a határmenti együttműködést.
Az Európai Unión belül a határmenti együttműködést elősegítő, a gazdaságitársadalmi lemaradást kiegyenlíteni próbáló program az 1990-ben létrehozott
INTERREG. A közép-európai és kelet-európai államok európai integrációját
akadályozó határmenti problémák leküzdésére szolgált a PHARE program CBC része.
Figyelembe véve, hogy az EU határai folyamatosan változtak, illetve változni fognak,
az Unió más támogatási rendszereket is létrehozott. Ezek közül megemlíthetjük a
TACIS CBC programot, mely a FÁK országokra terjedt ki.
A EU bővítése gyökerestül átalakította az EU külső, elsősorban keleti határainak
jellegét. Noha a bővítés számottevő kedvező hatást is gyakorolt a tagállamokra és az
új szomszédos országokra egyaránt, új kihívások is megjelentek. A határterületek az
EU piacokhoz való közeli fekvésük miatt egyrészt gazdasági szempontból vonzóbbá
váltak, másrészt elősegítik a szomszédos országok és térségek fokozottabb
integrációját a szélesebb európai együttműködésbe.
A bővítés az EU külső politikájára gyakorolt átfogó következményeivel a Bizottság
részletesen foglalkozik a “Bővülő Európa – Szomszédság: Új keretek a keleti és a
déli szomszéd államokkal fennálló kapcsolatokra” című, 2003 márciusában
jóváhagyott Közleményben (a továbbiakban a Bővülő Európa Közlemény). Ebben a
Bizottság javasolta, hogy “az Európai Uniónak törekednie kellene egy jóléti övezet és
baráti szomszédsági kapcsolat kialakítására azokkal az országokkal, amelyekkel
közeli, békés és szövetséges viszonyban áll.” Egy ilyen jellegű irányelv kialakítása a
bővítés logikus következménye, amely a Közlemény szerint „új lendületet ad annak a
törekvésnek, amelynek célja azon országok, nevezetesen Oroszország, a FÁK nyugati
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országai és a Földközi-tenger mellett fekvő érintett országok 385 millió lakosának
közelebb hozása, amelyek a bővítés eredményeként a külső és tengeri határok mellé
kerülnek”.
A Bővülő Európa Közlemény egyik eleme egy új Szomszédsági Pénzügyi
Eszköz megteremtésének konkrét lehetősége volt, “amely a Phare, a TACIS és az
INTERREG programokon belüli határon átnyúló együttműködés támogatásával
kapcsolatosan szerzett tapasztalatokra épül” és, amelynek középpontjában “a
jövőbeli keleti és földközi-tengeri határok problémamentes működése és biztonságos
irányítása, a határmenti területek fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődésének
támogatása valamint a regionális és transznacionális együttműködés kialakítása
állhatna”. Az új Eszköz továbbá “segíthetne megakadályozni, hogy Európán belül új
választóvonalak alakuljanak ki és hozzájárulhatna a stabilitás és a jólét
megteremtéséhez az Unió új határain belül és kívül egyaránt”. A Bővülő Európa
Közlemény szintén hangsúlyozza, hogy a határon átnyúló kulturális kapcsolatok a
közelség kontextusában további jelentőségre tesznek szert.
2004. május 1-től Ukrajna az Európai Unió közvetlen szomszédja lett s a
nyugat-ukrajnai határmenti régiók szerepe és jelentősége felértékelődött, mint
Ukrajna, úgy az Európai Unió számára is. Megváltozott Magyarország státusza az EUban, nőtt a jelentősége és szerepe az Európai Unió keleti politikájában is.
Másodsorban, felértékelődöt geopolitikai státusza Ukrajna határmenti
együttműködésének mint rendszernek. S ebböl a geopolitikai helyzetéből kifolyólag
a határmenti együttműködés minőségileg magasabb szintre került az európai uniós és a
közép-európai országok között. Így, Ukrajna a határmenti kapcsolatok erősítését és
fejlesztését sokkal hatékonyabban tudja megoldani nemcsak valamennyi középeurópai országgal vagy azok regionális szövetségeivel, hanem a központi összeurópai
intézményekkel is.
A határmenti együttműködés alapelvei, jogi kérdései
Az Európai Tanács felismerte a határon átnyúló megállapodások jelentőségét
a kölcsönös bizalom építésében, valamint a múlt feszültségei, katonai konfliktusai által
beárnyékolt területeken az egymásba vetett hit újraélesztésében. Kölcsönös fejlesztési
programokban, a helyi tapasztalok cseréjében kifejeződő egyezmény a határ mindkét
oldalán előnyöket eredményezhet. A megállapodásoknak összhangban kell lenniük a
nemzetközi szabályokkal és az egyes országok belső jogrendjével. A határmenti
együttműködés két, közös határ mellett elhelyezkedő térség megállapodása. Az ilyen
jellegű megállapodás célja a területi önkormányzatok vagy hatóságok közötti kapcsolat
elősegítése és megerősítése (Európai Tanács, 1980).
Az Európai Tanács kibővítése következtében fokozott jelentőséget kapott a helyi
demokráciák és a határmenti együttműködés területén végzett kormányközi munka. Az
Európa Tanács tevékenysége a következőkre összpontosul:
 a helyi és regionális önkormányzatok támogatása;
 a helyi és regionális hatóságok közigazgatási és jogi szervezetének, valamint
finanszírozásának elemzése;
 a demokratikus állampolgárság támogatása;
 a helyi és regionális önkormányzatok határmenti együttműködésének
támogatása;
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a regionális kulturális sokszínűség támogatása.

Az Európai Keretegyezmény a Területi Önkormányzatok és
Közigazgatási Szervek Határmenti Együttműködéséről az országhatárok mentén
fekvő területi önkormányzatok, illetve hatóságok közötti együttműködést hivatott
elősegíteni. Az egyezmény a környezetvédelem, a gazdaságfejlesztés és az oktatás
területén megvalósítandó közös megoldások ösztönzése céljából “megállapodás
mintákat” is tartalmaz. Ezek kitérnek a határmenti együttműködés érdekében
tevékenykedő egyesületek és testületek létrehozásának lehetőségére is.
A keretegyezménynek két kiegészítő jegyzőkönyve van. Míg az első a
közös határ mentén tevékenykedő intézményekkel foglalkozik, a második
jegyzőkönyv olyan területi közösségek vagy hatóságok területközi együttműködéséről
szól, melyeknek nincs közös határuk. Egy kormányközi szakbizottság összehasonlító
tanulmányokat és jogi szövegeket készít a határmenti együttműködés elősegítése
érdekében. Az állam- és kormányfők 1993. évi Bécsi Nyilatkozatának értelmében –
amelyben meghatározták az Európai Tanács szerepét az “új Európában” – támogatási
programot indítottak útjára azzal a céllal, hogy elősegítsék a határmenti
együttműködést Közép-Európában és Kelet-Európában.
A határmenti régiók együttműködésének törvényes alapját az Európai
Keretegyezmény a Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek
Határmenti Együttműködéséről (ETS 06 sz.) szolgáltatja, amelyet az Európa Tanács
tagállamai 1980. május 21-én írtak alá Madridban, és amely 1981. december 22-én
lépett hatályba.
A Keretegyezmény szempontjából (2. cikk) a határmenti együttműködés
fogalmába tartozik a két vagy több Szerződő Fél joghatóságán belül lévő területi
önkormányzatok és közigazgatási szervek között a jószomszédi kapcsolatok erősítése
és továbbfejlesztése céljából megvalósuló tevékenység, valamint az e cél
megvalósítását szolgáló egyezmény vagy megállapodás megkötése. A határmenti
együttműködés a területi önkormányzatok és közigazgatási szervek belső jogában
meghatározott hatáskörében valósul meg.
A Keretegyezmény célja annak ösztönzése és elősegítése, hogy a helyi és
területi hatóságok a hatáskörükbe tartozó ügyekben egymás között határmenti
megállapodásokat kössenek. Az ilyen megállapodások kiterjednek a területfejlesztésre,
a környezetvédelemre, a közszolgáltatások javítására, stb., valamint a helyi
önkormányzatok és közigazgatási szervek egyesületeinek vagy konzorciumainak
létrehozására is.
A Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határmenti
Együttműködéséről szóló Európai Keretegyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvét (ETS
159.sz. egyezmény) a keretegyezményt ratifikáló 1995. november 9-én írták alá
Strasbourgban, és 1995. december 1-jén lépett hatályba. A jegyzőkönyv célja a
keretegyezmény megerősítése azzal, hogy bizonyos feltételek megléte esetén
kifejezetten elismeri a területi önkormányzatok jogát, hogy határmenti együttműködési
megállapodásokat kössenek, valamint a határmenti együttműködési megállapodások
keretében elfogadott intézkedések és határozatok belső jogi személyiségét.
A Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határmenti
Együttműködéséről szóló Európai Keretegyezménynek a területközi együttműködésre
vonatkozó Második Kiegészítő Jegyzőkönyvét (ETS 169. sz. egyezmény) 1998.
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május 5-én írták alá. A Jegyzőkönyv célja a két vagy több szerződő állam területi
önkormányzatai és közigazgatási szervei közötti olyan kapcsolatok jogi kereteinek a
megteremtése, amelyek nem minősülnek a szomszédos hatóságok határmenti
együttműködési kapcsolatának, beleértve más államok területi önkormányzataival
vagy közigazgatási szerveivel való együttműködési megállapodások megkötését is.
Ezeket a kapcsolatokat nevezzük „területközi együttműködésnek”. A
Keretegyezmény és a Kiegészítő Jegyzőkönyv rendelkezései értelemszerűen (mutatis
mutandis) alkalmazandók a területközi együttműködésre is.
Vagyis, a helyi (területi) hatóságok határmenti együttműködésének általános
jogi kereteként a Keretegyezmény a Jegyzőkönyveivel együtt a kormányzati
reformok folyamatában hasznos útmutatást nyújt az új tagállamoknak, beleértve
Ukrajnát is. A Madridi Keretegyezmény (a Keretegyezmény nemzetközi jogi normái
a határmenti együttműködésről) a ratifikációt követően Ukrajnában részévé vált
Ukrajna nemzeti jogszabályzatának, sőt prioritást élvez a belső jog felett a Bécsi
Keretegyezménynek a nemzetközi szerződések jogára vonatkozó 27. cikkelye
szerint.
Véleményünk szerint, a Keretegyezmény, a két Kiegészítő Jegyzőkönyvvel
együtt az európai államok, többek között Ukrajna és Magyarország, határmenti
együttműködésének általános jogi alapjait képezi. Az Ukrajna és Magyarország
közötti határmenti együttműködés kialakításának és fejlesztésének jogi alapjait egy sor
kétoldalú okmány és nemzetközi egyezmény is szabályozza, amelyekben a regionális és
interregionális szintű, illetve a határmenti együttműködést úgy különítik el, mint az
együttműködés fontos irányait. Az ukrán-magyar határmenti együttműködés
fejlesztésével összhangban különleges jelentőséggel bír a határmenti együttműködésről
szóló 1997. november 11 -én Budapesten aláírt Egyezmény.
Ma az EU Bizottság továbbra is elkötelezettséget vállal a Lisszaboni
Stratégia három alappillére:
a növekedés és foglalkoztatás,
a szociális kohézió,
és a fenntartható környezet
közötti egyensúly fenntartására.
A Lisszaboni Stratégia megvalósításához a határmenti együttműködés
hozzáadott értéket teremt. A határmenti együttműködés specifikus hozzáadott értéke
a Lisszaboni Stratégia megvalósítása során abból a tényből fakad, hogy a határmenti
együttműködés mindig egy hozzáadott értéket ad a nemzeti intézkedésekhez.
Ez a hozzáadott érték az alábbiakból származik:
 a határmenti programok és projektek összeadódása,
 a határmenti együttműködés által létrehozott szinergiák,
 közös kutatás és innováció,
 határmenti kapcsolatépítés,
 a gyakorlati tapasztalatok és know-how cseréje,
 a határok legyőzéséből fakadó pozitív mellékhatások,
 eredményes határmenti erőforrás-kezelés.
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A határmenti együttműködés specifikus hozzáadott értéke a Lisszaboni Stratégia
megvalósítása során:
 a növekedés és gazdasági fejlődés – a nemzeti szintű fejlődést kiegészítő –
további támogatása;
 új határmenti üzleti kapcsolatok a termelők és beszerzők között;
 új együttműködési és eladási lehetőségek a kis- és közepes méretű
vállalkozások számára; ezek a cégek jellegzetesen 200 kilométeres sugarú
körben tevékenykednek telephelyük körül, ami rendszerint lefedi a
szomszédos ország határrégióját is;
 határmenti munkapiac kialakítása, amely további új munkalehetőségeket
teremt;
 kétnyelvű, határmenti szakmai képzés;
 a határmenti tömegközlekedési kapcsolatok (buszok, vonatok) létesítése és
javítása a lakosság, ingázók és turisták hasznára;
 határmenti turisztikai koncepciók és projektek;
 nagyobb merítési terület az üzleti tevékenységek és szolgáltatások számára a
határ mindkét oldalán; sok esetben az üzleti vállalkozások és olyan
intézmények, mint a kutatóintézetek és egyetemek, hulladékeltakarítási,
újrahasznosítási és infrastrukturális berendezések nem hoznának hasznot, sőt
még életképesek sem lennének a határrégiókban a határmenti együttműködés
nélkül;
 a közpénzek hatékonyabb felhasználása (közös szennyvízhálózat, könyvtárak,
uszodák, kórházak, idősek otthona stb.);
 további szinergiákat generáló közös kutatás és innováció;
 az egyetemek, felsőoktatási intézmények és egyéb oktatási intézmények
együttműködése által kialakuló szinergiák és egyéb pozitív mellékhatások;
 fenntartható határmenti környezetgazdálkodás;
 határmenti együttműködés, mint az „új kormányzás” modellje.
Ukrajna (Kárpátalja) határmenti együttműködése
2004. május 1-jén (s ezt követően 2007. január 1-én) a közép-európai régióban
olyan események történtek, amelynek következményeit és jelentőségét kevesen tudták
felmérni. Elsősorban, gyökeresen megváltozott a geopolitikai helyzet, ami „közvetlen”
hatást gyakorolt Ukrajnára. Így, az EU „keleti” bővítésének egyik legfontosabb
következménye a közép-európai és kelet-európai régióka végleges fragmentációja lett s
ezen belül egy új határ kialakulása Ukrajna és az EU között. És éppen ebben az
összefüggésben beszélhetünk ma egy európai szintű határmenti együttműködésről az
EU és Ukrajna között – mint jelenségről, amely Ukrajna számára nagyon fontos
tényező az ősszeurópai integrációs folyamatban.
A határmenti együttműködés helyét és szerepét a nemzetközi kapcsolatok mai
rendszerében azokkal a stratégiai nemzeti, állami érdekekkel és külpolitikai
eseményekkel összhangban célszerű megvizsgálni, melyek ezeknek az érdekeknek a
biztosítására és megvalósítására irányulnak. A XXI század elején Ukrajna
külpolitikájában az európai dimenzió dominál, tehát Ukrajna és a közép-európai
úgynevezett ”elsőrendű” szomszédos országok, többek között Ukrajna és Magyarország
közötti határmenti együttműködésből adódó problémákat az európai integráció
kiszélesítésével összhangban kell tanulmányozni.
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Jelenleg az ukrán-magyar határmenti együttműködéssel kapcsolatos kérdések
iránt nagy érdeklődést tanúsítanak úgy a magyar, mint a ukrajnai tudósok, valamint a
nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szakemberek. Ide tartoznak többek között: a
Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjában, a Debreceni
Tudományegyetemen és az MTA Világgazdasági Intézetében végzett kutatások, ahol már
tudományos iskolák alakultak a regionalizmus tanulmányozására.
Az Ukrajna határmenti együttműködéséből adódó problémák széles
skálájának elemzése kapcsán meg kell említeni azokat a tudományos kutatásokat, és ami
igen fontos, – a határmenti területek közös fejlesztési koncepciók kidolgozását, melyek az
Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia (UNTA) Regionális Kutatások Intézete lembergi
akadémiai iskolája, s az UNTA Világgazdasági és Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének
nemzetközi és regionális kutatások kiadványokban, publikációiban láttak napvilágot.
Ezzel együtt, az európai integráció mai dinamikus fejlődése feltételezi a két
szomszédos ország közötti határmenti együttműködés új prioritásainak
kijelőlését. Sőt, az EU keleti bővítésének következtében végbement geopolitikai
változások – többek között a közép-európai régióban – szintén az európai normáknak
megfelelő határmenti együttműködés kialakítását követelik meg. Emellett, különös
figyelmet érdemel az a tény, hogy 2004-től Ukrajna (nem EU tag) és Magyarország (EUtag) határmenti együttműködését az európai normáknak és elveknek megfelelően, közös
területfejlesztési koncepciók alapján, a kontinensen kialakult új geopolitikai helyzet
figyelembevételével valósítják meg.
Az ukrán-magyar határmenti együttműködés nemzetközi kapcsolatainak fejlesztési
alapját elsősorban az Európai Tanács okmányaiban rögzített általános európai normák és
elvek képezik. A legfontosabb dokumentum, amely legalizálja ezeket a kapcsolatokat és
elősegíti a regionális hatalmi szervek decentralizált döntéshozatalát, az a Határmenti
Együttműködésről Szóló Európai Keretegyezmény (ETS No 106) – Madrid, 1980.
május 21.), valamint annak két kiegészítő jegyzőkönyve, amelyek szélesebb
hatáskörrel ruházzák fel a régiókat külgazdasági és politikai kérdésekben,
hozzájárulnak a régiók nemzetközi kapcsolatainak aktivizálódásához, valamint a
perifériális határmenti területek pozitív diszkriminációjához.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács a
Kárpátaljai Megyei Tanáccsal partnerségben 2003-ban indította el az Európai Unió
Tacis programjának támogatásával a „Cooperation Bridge 2003” (Híd az
együttműködéshez 2003) című projektjét. A projekt elkészítését a két megye
gazdasági-társadalmi, természetföldrajzi és történelmi összetartozása, a hasonló
problémák, és a gazdasági elmaradás ellen való küzdelem indokolta. Magyarország és
Ukrajna időben eltérő EU-s csatlakozásából fakadó hatások kezelése olyan kihívást
jelentett a határmenti térségeknek, amelynek megfelelni csak az intézményrendszer
fejlesztésével, a gyakorlati tapasztalatok kölcsönös átadásával, az együttműködés
ösztönzésével lehetett.
Ezért a kihívásokat, problémákat szem előtt tartva a projekt „Az ukránmagyar közös határmenti térség fejlesztési koncepció” átfogó céljának
megvalósításához az intézményi háttér megteremtésével, partnerhálózat kiépítésével és
a tudás transzfer megteremtésével járult hozzá. A projekt keretén belül a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Fejlesztési Ügynökség mintájára 2004. május 18-án
kialakításra került az Ukrán-Magyar Területfejlesztési Iroda. Az iroda céljai és
feladatai: határmenti területek fejlesztésének összehangolása, „az ukrán-magyar közös
117

határmenti térség fejlesztési koncepció” céljainak megvalósítása, határmenti
együttműködések kialakítása, a meglévők erősítése, az ukrán--magyar határmenti
együttműködés intézményi hátterének megerősítése, a területfejlesztési tudástranszfer
révén az európai uniós csatlakozásból adódó előnyök kiaknázása és az abból adódó
hátrányok leküzdése, projektgenerálás, határmenti együttműködést célzó projektek
kidolgozása, partnerközvetítés, információnyújtás.
Az ungvári “Kárpátalja” Határmenti Együttműködési és Regionális
Fejlesztési Ügynökség a záhonyi “KIUT” Térségfejlesztési Egyesülettel
partnerségben 2002. év novemberében indította el az Európai Unió Tacis CBC
Programjának támogatásával a „Határmenti együttműködést támogató stragégiai
megközelítés bevezetése a Kárpát-medencében” (“Carpathia 2003-2011”) című
projektet. A projekt célcsoportját a helyi, illetve regionális önkormányzatok, regionális
fejlesztési ügynökségek, nonprofit szervezetek és egyéb, a Kárpát-medencében
tevékenykedő, a határmenti együttműködésében érdekelt szervezetek képezték.
Résztvevő régiók: Podkarpatske – Lengyelország, Kassa és Presov – Szlovákia,
Szabolcs-Szatmár-Bereg – Magyarország, Szatmár és Máramaros – Románia.
A határmenti régiók problémáit szem előtt tartva a projekt célkitűzése volt a
határmenti együttműködés hatékonyságának és tervezhetőségének javítása a megjelölt
régiókban stratégiai megközelítés bevezetése révén (amit a Kárpátaljai Regionális
Önkormányzat elfogadott ‘Carpathia 2004-2011’ fejlesztési stratégia cimen),
valamint a helyi/regionális hatóságok és fejlesztési szervezetek bevonásával
létrehozandó közös intézményi bázis révén.
A Európai Tanács 2002-es felkérése alapján 2003 márciusában készült el a
Tágabb Európa Koncepció. A koncepció amellett érvel, hogy a kibővülő Uniót
„baráti országok gyűrűjének” kell körülvennie. A szomszédságpolitika deklarált célja,
hogy egyre szorosabb, privilegizált kapcsolatok kialakításával járuljon hozzá a
stabilitás, a biztonság és a prosperitás erősödéséhez az Európai Unióban és a vele
szomszédos térségben. A kezdeményezés összhangban van a 2002-es Európai
Biztonsági Stratégiával, melynek célja kiterjeszteni a béke és biztonság zónáját,
megakadályozni új európai törésvonalak kialakulását, megerősíteni az Európai Unió
globális szerepét. A kezdeményezés szervesen beleillik az uniós stratégia komplex
biztonság-felfogásába, mely szerint a katonai, a politikai, a szociális-gazdasági, a
környezetvédelmi és a kulturális dimenziók elválaszthatatlanok egymástól, a hosszú
távon is fenntartható biztonság pedig csak a folyamatos párbeszéd, a sokoldalú
együttműködés, az információ, a tudás és a tapasztalatok cseréje révén érhető el.
A határmenti együttműködés javítása és a Phare CBC, INTERREG, TACIS,
programok összehangolása érdekében a Bizottság 2007-2013 közötti időszakra közös
fejlesztési formát javasolt és a 2004-2006-os időszakra pedig beütemezte a hasonló
célú Szomszédsági Programokat (Neighborhood Programs).
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1. táblázat: Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program
Intézkedések

Célok
•Az üzleti infrastruktúra fejlesztése és annak
kiteljesítése a határok mindkét oldalán (üzleti
helyszínek, üzleti szolgáltató központok)

1.1. A határon átnyúló üzleti
együttműködések támogatása

1.2. Intézményi együttműködés

1.3. Mikro Projekt Alap

2.1. Környezetvédelmi
politikák és kapcsolódó kis
léptékű beruházások határon
átnyúló koordinációja

2.2. Határon átnyúló
természetvédelmi
együttműködés

•A határon átnyúló turisztikai és szabadidős
lehetőségek és kínálat fejlesztése
• A kis- és középvállalkozások határon átnyúló
rendszereinek és hálózatainak megerősítése a
határtérségben
•A közös, határon átnyúló tervezési gyakorlatok
megerősítése (területi tervezés vagy szektorális,
mint pl. közlekedés, környezetvédelem)
•A határon átnyúló együttműködésben résztvevő
szervezetek kapacitásépítése
•A helyi közösségek, egyesületek, alapítványok, a
helyi adminisztráció és a helyi hatóságok közötti
interakciók fejlesztése
•Határmenti kommunikáció és információáramlás
fenntartása
•A környezet és a természeti erőforrások határon
átnyúló védelmének koordinációja
•A fenntartható határmenti vízkezelés biztosítása,
határmenti hulladékkezelés programjának
kidolgozása, az alternatív és megújuló
energiaforrások felhasználásának ösztönzése
•A határkörzetben működő természetvédelmi
körzetek menedzselésének összehangolása és a
természetvédelem érdekében kialakítandó közös
struktúrák támogatása

•A helyi lakosság tudatosságának növelése
természetvédelmi kérdésekben
•A határmenti kis léptékű infrastruktúra
2.3. Kis léptékű közlekedési és fejlesztése
telekommunikációs
infrastruktúra
•A határon átmenő tömegközlekedési
szolgáltatások javítása
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2003 októberében elkészült az a dokumentum, mely a program tartalmát
illetően, a brüsszeli adminisztrációval történő tárgyalások alapját képezi. Ez a
dokumentum mostanra már a Neighbourhood Programme nevet viseli, hiszen az
Európai Bizottság irányelvei szerint bevezetésre kerül az úgynevezett szomszédsági
programok rendszere az INTERREG IIIA együttműködések azon célterületein, ahol az
újonnan kialakuló belső uniós határokon kívül külső határok is részt vesznek a
programban.
Az Európai Szomszédságpolitikának (European Neighbourhood Policy,
ENP) nevezett új uniós politika stratégiai dokumentumát az Unió döntéshozói 2004
májusában hagyták jóvá. Az ENP déli és keleti dimenzióra tagozódik. A keleti
dimenzióban Ukrajnára és Moldovára, valamint elvileg Fehéroroszországra, illetve a
három dél-kaukázusi országra, Azerbajdzsánra, Grúziára és Örményországra
vonatkozik. Az Európai Unió és Oroszország kapcsolatát az Unió külön, az
úgynevezett négy közös térségről szóló akcióterv-csomagban kezeli, melyet a májusi
csúcstalálkozón írtak alá.
Az Európai Szomszédságpolitika válasz azokra az új kihívásokra és
lehetőségekre, melyek a 2004. május 1-jei történelmi jelentőségű bővítést követően
jelentkeztek. Az immár 27 tagú Unió határai jelentős mértékben keletre tolódtak és
meghosszabbodtak. A megváltozott geopolitikai környezet megkövetelte a közös külés biztonságpolitika új helyzethez való hozzáigazítását, új és innovatív
együttműködési formák kimunkálását.
A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Európai Szomszédsági és
Partnerségi Eszköz Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
előkészítése az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (a továbbiakban: ENPI,
European Neighbourhood and Partnership Instrument) létrehozásáról szóló 2006.
október 24-i 1638/2006/EK Európa Parlamenti és Tanácsi Rendelet alapján történik.
Az ENPI az Európai Bizottság által kezdeményezett pénzügyi eszköz, amely az EU
belső határain megvalósuló Európai Területi Együttműködés célkitűzéstől eltérően a
közösség külső határai mentén elhelyezkedő, egyelőre tartósan az EU-n kívül maradó
partnerországok érintett régióival való együttműködést támogatja.
Magyarország esetében az ukrán határszakasz tartozik ebbe a körbe. E
program keretében kizárólag olyan pályázatok benyújtására, illetve projektek
támogatására van lehetőség, amelyekben ukrán partner is részt vesz. A programozási
folyamat 2006. júliusában kezdődött el. A Program keretében rendelkezésre álló
közösségi forrás (ENPI, a nemzeti társfinanszírozás nélkül) várható összege 68,640
millió euró. A program jóváhagyását követően ez az összeg közös forrásnak minősül,
amelyen belül már nem lesznek országonként elkülönített keretösszegek.
Az operatív program általános célkitűzése: az együttműködés fokozása és
elmélyítése Ukrajna Kárpátalja, Ivano-Frankivszki és Csernovici megyéi és a
tagállamok támogatott illetve ’szomszédos’ határmenti régiói között, környezeti,
szociális a gazdasági szempontból fenntartható módon.
A Program területe: a Közös Operatív Program támogatásra jogosult területe
az alábbi magyarországi, szlovákiai, romániai és ukrajnai határmenti NUTS III szintű
területi statisztikai számbavételi egységeket foglalja magába:
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2. táblázat: A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Európai
Szomszédsági és Partnerségi Eszköz Határon Átnyúló Együttműködési Program
területe
Magyarország:
Szlovákia:
Románia:
Ukrajna:
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megye

Kassa
Megye

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Eperjes
(mint teljes részvételi
Megye
jogosultságú ún. szomszédos
terület - adjacent region)

Szatmár Megye

Kárpátalja Megye

Máramaros Megye Ivano-Frankivszki
Megye
Szucsava Megye
(mint ún.
szomszédos terület adjacent region)

Csernovici Megye
(mint ún.
szomszédos terület adjacent region)

Az operatív program támogatásra jogosult területei:
Magyarország: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
(mint teljes részvételi jogosultságú ún. szomszédos terület – adjacent region)
Szlovákia: Kassa Megye, Eperjes Megye
Románia: Szatmár Megye, Máramaros Megye, Szucsava Megye (mint ún.
szomszédos terület – adjacent region)
Ukrajna: Kárpátalja Megye, Ivano-Frankivszki Megye, Csernovici Megye (mint ún.
szomszédos terület – adjacent region)
Vagyis a három szomszédos terület, ún. "adjacent region" közül a
magyarországi Borsod-Abaúj-Zemplén Megye – a földrajzi elhelyezkedésére és a
Közös Operatív Program költségvetéséhez a magyarországi keretből történő
hozzájárulás arányára tekintettel – korlátozás nélkül vehet részt a programban. A két
további szomszédos régió – Szucsava Megye (Románia) és Csernovici Megye
(Ukrajna) – területén bejegyzett szervezetek részvétele a programban meghatározott
módon korlátozott.
A program célja – az együttműködés fokozása és elmélyítése Ukrajna Kárpátalja,
Ivano-Frankivszki és Csernovici régiói és a tagállamok támogatott illetve
"szomszédos" határmenti régiói között, környezeti, szociális és gazdasági szempontból
fenntartható módon.
A Közös Operatív Programban a következő specifikus célok kerültek
meghatározásra, amelyek az átfogó programcél megvalósítását segítik elő:
1. a tudástranszfer és tapasztalatcsere támogatása a közös üzleti fejlesztések
elősegítése érdekében, valamint a térség turisztikai vonzerejének növelése,
2. a levegő, víz, talaj és erdők minőségének javítása és a környezetkárosítás
kockázatának csökkentése,
3. a határ menedzsment hatékonyságának növelése az Ukrajnával közös
határszakaszokon,
4. a közszolgáltatások hatékonyságának növelése és a társadalmi csoportok
közötti kölcsönös megértés elősegítése.
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Prioritások, beavatkozások, tevékenységek:
1. Gazdasági és társadalmi fejlődés
1.1. Határon átnyúló turizmus fejlesztés
1.2. A KKV-k közötti és az üzleti együttműködés fejlődésének támogatása
2. Környezeti minőség javítása
2.1. Környezetvédelem, a természeti erőforrások fenntartható használata és
menedzsmentje
2.2. Felkészülés a vészhelyzetek közös kezelésére
3. Határok hatékonyságának növelése
3.1. Határátkelőhelyek közlekedési infrastruktúrájának és felszerelésének fejlesztése
4. Emberek közötti együttműködés
4.1. Intézményi együttműködés
4.2. Emberek közötti (people-to-people) együttműködés – kisléptékű projektek
2004. február 18-án az Európai Bizottság elfogadta az Ukrajna eurorégiók fejlődése
szempontjából fontos „Új partnerkapcsolatok a bővülő Európa egységesítésében:
konvergencia, konkurencia, együttműködés” nevű dokumentumot a 2007–2013-as
évekre. Ennek értelmében 2007-től a regionális politika három különösen kiemelt
prioritására (konvergencia, regionális konkurenciaképesség, a lakosság foglalkoztatási
mutatóinak növekedése) 336,2 milliárd eurót utalnak át. A konvergencia célja – a
régiók és országok közötti aránytalanságok kiegyenlítése, azon gyengén fejlett régiók
támogatása, ahol az egy főre jutó GDP kevesebb, mint az EU átlagának 75%-a. Azok
az országok, ahol a GDP kevesebb, mint az EU átlagának 90%-a, kiegészítő
finanszírozást kapnak a közlekedési infrastruktúrával és a környezetvédelemmel
kapcsolatos programokra (az összköltségvetés 78%-át). A regionális és interregionális
szintű kiegészítő finanszírozással kapcsolatban négy fő irányvonalat jelöltek ki: a
termelés modernizálása; az ágazati infrastruktúra kialakítása és fejlesztése, piacra
jutás, környezetvédelem; a termelőerő fejlesztése; az állami adminisztráció hatékony
működésének javítása.
Ukrajna régiói számára különösen fontos a harmadik szegmens – az
európai területi együttműködés, mivel az Európai Tanács határozatban hagyta jóvá a
2007-es kezdeményezési-programok lényeges módosításait. Az EU kezdeményezésére
jelenleg négy ilyen kezdeményezési program működik: INTERREG (a régiók
határmenti együttműködésének támogatása, amely magába foglalja a határmenti, a
transznacionális és a régióközi együttműködést), URBAN (a városi területek
integrációs fejlesztése), EQUAL (a transznacionális programok támogatása, amelyek
megelőzik a diszkriminációt a munkaerő-piacon), LEADER (a vidékfejlesztés
előmozdítása, ösztönzése). A felsorolt programokat különböző alapokból
finanszírozzák: INTERREG és URBAN – Európai Regionális Fejlesztései Alap;
LEADER – a Mezőgazdaság Európai Garanciális és Orientációs Alapjának
Orientációs Szekciója; EQUAL – Európai Szociális Alap.
Az EU tagállamai és a velük határos országok interregionális és a
határmenti együttműködési programjai 2007–2013 folyamán, egy új programon
belül, az európai területi együttműködés kontextusában valósulnak meg: „Új
partnerség a kibővített Európa egyesítésére: konvergencia, konkurencia,
együttműködés”.
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A Kárpátok Eurorégió
Az eurorégió a határmenti együttműködés egyik európai normáknak is
megfelelő formája. Az eurorégió olyan behatárolt földrajzi területet jelöl, amely egy,
két vagy több ország adott területeit foglalja magába, melyek megállapodtak abban,
hogy összehangolják tevékenységüket a határmenti térségek eredményesebb
fejlesztése érdekében. Tehát ez olyan terület, ahol a kölcsönös interregionális, vagy
határokat áthidaló (transznacionális) gazdasági, szociális, kulturális, illetve más jellegű
együttműködések léteznek kettő vagy több állam, illetve helyi önkormányzataik
között.
A fenti kezdeményezések hatására a jövő Európája elsősorban nem a
nemzetállamok Európájaként (centralizmus), hanem az azonos gazdasági érdekeltségű
(határmenti) területekből kialakított régiók Európájaként (regionalizmus) képzelhető
el. A tapasztalatok szerint egy országhatárokon átnyúló eurorégió alkalmas lehet
államokon belüli és államok közti, eddig meg nem oldott konfliktusok kezelésére.
Az Eurorégiók – határon átnyúló együttmûködésnek fő motívumai a
következők:
 a határnak, mint elválasztó vonalnak szomszédok találkozóhelyévé történő
átalakítása,
 a határmenti területeken élő emberek közötti kölcsönös előítéletek és
ellenszenvek legyőzése, amelyek történelmi örökség eredményei,
 a demokrácia és a működőképes regionális és települési önkormányzatok
felépítése,
 a nemzeti periférikus helyzet és elszigeteltség megszüntetése,
 a gazdasági növekedés és az életszínvonal javítása,
 az Európai Unióba történő gyors beilleszkedés illetve közeledés az EU felé.
Ukrajna régiói – Kárpátalja, Lviv, Ivano-Frankovszk, Csernovci megyék –
szerves része a Kárpátok Eurorégiónak, amely 1993. február 14-i megalakulásakor
mintegy 53 000 km² területet ölelt fel közel 5 millió lakossal, s jelenleg területe
161.192 km² 16 millió lakossal.
A Kárpátok Eurorégió tagjai:
Magyarország: Borsod–Abaúj–Zemplén, Hajdú–Bihar, Heves, Jász–Nagykun–
Szolnok, Szabolcs–Szatmár–Bereg megye, Nyíregyháza, Miskolc, Debrecen, Eger
megyei jogú városok.
Lengyelország: Podkarpackie Régió (Sub-Carpathian Region)
Románia: Szatmár, Máramaros, Bihar, Suceava, Szilágy, Botosáni megyék (1997.
évben lettek teljes jogú tagok, csatlakozásukat külön üdvözöljük, mivel a Kárpátok–
Tisza Alapítvány alapító tagjai voltak.). 2000. november 3-án Hargita megye is tagja
lett
Ukrajna: Kárpátalja, Lviv, Ivano-Frankovszk, Csernovci megyék.
Szlovákia: Kassa és Eperjes közigazgatási területei. (1997: román megyék
csatlakozása /Hargita megye 2000. november 3./, 1999. november 25.: Szlovákia teljes
jogú tag lett).
Valamennyi országelemzésből kitűnik, hogy a résztvevő területek gazdasági
felzárkózása, országukon belüli periférikus helyzetük oldása mindezidáig nem
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következett be. Igaz néhány év alatt csodákat nem lehet várni, egyébként is a vizsgált
euroegionális együttműködés még a kezdeti stádiumában tart. A nyugat-európai
együttműködések tanulságai szerint az ilyen jellegű eredmények csak hosszú évekig
tartó kitartó munkálkodás után jöhetnek létre, még a Kárpátok Eurorégióénál sokkal
jobb körülmények között is.
E súlyos társadalmi-gazdasági helyzetből a kelet-európai és közép-európai
országok általános fellendülésétől, s az Európai Unióhoz való csatlakozástól, illetve az
uniós források kibővülésétől várható. Természetesen ez utóbbihoz az eddigi pályázati
lehetőségek eddiginél sikeresebb kihasználása szükséges. A felmerülő problémák
ellenére a Kárpátok Eurorégió tevékenysége reális kitörési lehetőséget nyújthat a
térség gazdasága számára, sőt segítséget jelenthet az itt meglévő etnikai-kisebbségi
problémák megoldásában is.
Amennyiben ezek a célok teljesülnek, akkor a Régiók Európájában a
Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség a jövőben valóban híd lehet, amely
összeköti a térség országait, és kontinensünk nagytájait, és eszköz lehet a régió sikeres
társadalmi-gazdasági felemelkedéséhez.
A Kárpátok Eurorégió missziója a következő: Az itt élő emberek
életminőségének javítása, a béke megőrzése, a határmenti lakosság jó
kapcsolatának kialakítása, megőrzése, a határok elválasztó szerepének
csökkentése, a határok átjárhatóságának biztosítása.
Az euroregionális együttműködések eddigi eredményei

 Kialakult a határmenti együttműködés szervezeti rendszere.
 Rendszeresek a határmenti rendezvények, konferenciák, szemináriumok,






nemzetközi
kiállítások,
üzletember-találkozók,
kulturális
és
sportrendezvények.
Hálózati jellegű együttműködések jöttek létre (pl. könyvtárak, levéltárak,
múzeumok, statisztikai hivatalok, fejlesztési ügynökségek, kistérségi
társulások között).
Az euroregionális jellegű szervezetek mint „ernyőszervezetek” koordinálják
és segítik a 2 és 3 oldalú kapcsolatok kialakítását.
Eddig: főként önkormányzati, intézményi, kulturális, sport, hagyományőrző
jellegű projektek.
Erősődőben vannak a civil szervezetek együttműködési projektjei.
A gazdasági kapcsolatok eddig viszonylag szerény szerepet töltöttek be, e
téren sok még a kiaknázatlan lehetőség (pl. gazdasági szolgáltatások,
vállalkozási pólusok összehangolt fejlesztése, közös turizmusfejlesztési
programok, termelési-értékesítési kooperáció).

A magyar–ukrán határtérség fejlesztési prioritásai
Ukrajna és Magyarország két határmenti régiója, Kárpátalja, valamint
Szabolcs–Szatmár–Bereg megye geopolitikai szempontból bizonyos előnyökkel
rendelkezik, többek között: mindkét régió az Észak–Dél és a Kelet–Nyugat tranzitutak
metszéspontjában található, kedvező tranzit és szállítási feltételekkel rendelkezik.
Gazdasági szempontból mindkét területet a termelőerők és a gazdaság színvonalának
alacsony szintje, ezenkívül szűk pénzügyi kapacitás és komoly munkaerőfölösleg
jellemzi.
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A belső erőforrások értékelése, a nemzeti területfejlesztési koncepciók és az
Európai Unió irányelveinek figyelembevételével 2003 februárjában fogalmazódott
meg az az átfogó cél, amely a magyar–ukrán együttműködések vonatkozásában a
fejlesztési stratégia megalapozását jelenti. Az ukrán–magyar határrégió átfogó célja az
alábbi mondatban foglalható össze:
Az ukrán–magyar határmenti térség gazdasági fejlődésének és felzárkózásának,
társadalmi kohéziójának elősegítése, az ott élő lakosság életminőségének javítása a
határmenti együttműködésben meglévő lehetőségek maximális kihasználásával.
Az átfogó célra támaszkodva levezethetők azok a hosszú távú célok, amelyek
megalapozzák a határrégió fejlődését biztosító prioritásokat és intézkedéseket. E célok
az alábbiak:
 egy társadalmilag és gazdaságilag jól körvonalazható, jól azonosítható régió
kialakítása, a térség már meglévő ez irányú folyamatainak erősítése és
felgyorsítása;
 a határon átnyúló gazdasági és civil együttműködések erősítése, a helyi és
központi kezdeményezések jól működő keretbe foglalása a határmenti
együttműködések intézményesítésével;
 a határ két oldalán egyoldalúan jelentkező előnyök kiterjesztése mindkét
oldalra, az egységesebb gazdasági és társadalmi hálózatok jobb pozicionálása
a makrogazdasági térben, az EU-csatlakozásból adódó várható lehetőségek
kihasználására való felkészülés, a Magyarország és Ukrajna időben eltérő
EU-s csatlakozásából fakadó hatások kezelése.
A fentiekben bemutatott célok elérése érdekében öt fejlesztési prioritást jelöltek ki:
1. A gazdasági együttműködés fejlesztése
2. Humánerőforrás-fejlesztés, kulturális, innovációs és K+F együttműködés
3. Közlekedés- és infrastruktúrafejlesztés
4. Környezet- és természetvédelem
5. Szektorsemleges feladatok teljesítése
Következtetések
Az európai integrációs folyamatok függvényében felértékelődöt az ukránmagyar határrégió szerepe s annak nemzetközi tranzit szerepe Nyugat és Kelet között.
A határ két oldalán élő emberek mindennapi kapcsolattartásának alakulása alapvetően
befolyásolja a határmenti együttműködés lehetőségeit, jövőjét. A vízumkötelezettség
bevezetése után egyre aktuálisabb kérdésként merül fel, hogy ez a kapcsolattartás és a
határmenti együttműködés, mint rendszer – főleg az ukrán oldalrol – mennyire
effektiv, s vajon nem veti-e vissza az utóbbi években egyre intenzívebbé váló
határmenti együttműködést.
Az Ukrajnával határos országok az EU-hoz történő csatlakozás nyomán
szükségszerűen adoptálták a schengeni normákat, amelyek az ukrán állampolgárokkal
szembeni vízumkötelezettséget jelenti. Viszont a schengeni rendszer lényegesen többet
jelent, mint a határátkelők és a vízumok kérdése, mert a határmenti együttműködésre
gyakorolt hatása szempontjából igen lényeges elem a határon történő gyors, zavartalan
átjutás. Az Európa Tanács határozata A külső határok mentén bevezetendő
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egyszerűsített
határforgalomról
lehetőséget
teremt
a
kishatárforgalom
megszervezésére, a határmenti együttműködés intenzítására.
Ukrajna nyugati határszélen húzódó határmenti területek túlnyomórészt
periférikus helyzetű, kistérségek, településegyüttesek és települések a határon átnyúló
együttműködés révén bekapcsalódhatnak a kelet felé terjedő európai gazdasági és
integrációs folyamatok modern rendszerébe.
A határmenti együttmuködés Ukrajna és az Európai Unió között különleges
hozzáadott értékkel képes gazdagítani az európai integráció bővítése kapcsán
megjelenő uj lehetőségeket és a kihívások megfelelő kezelését.
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A „Kárpátalja 15 év múlva” c. pályázat
díjazottainak pályaművei
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Papp Adrien, hallgató, Ungvári Nemzeti Egyetem
Kárpátalja 15 év múlva!

Kárpátalja helye az egyetemes magyar történelemben.
Kárpátalja— a fogalom, mely minden ember számára mást jelent. Valaki
egyszerűen nem tud a létezéséről és mibenlétéről, esetleg hallotta már valahol, de
különösebb hatást nem tett rá. Mások kedvesen érdeklődnek, ha találkoznak vele, s
megint másoknak megdobban a szíve, s afféle szent érzület keríti őket hatalmába. Ezt
az érzületet talán legfőképpen a hit fogalmával definiálhatnánk, azzal a hittel, mely
rendületlenül reméli, hogy Kárpátalja egyszer mindenki tudatában, s legfőképpen a
világ szemében is elfoglal egy meghatározó helyet.
Maga a Kárpátalja fogalom a trianoni békeszerződéskor alakult ki, mégpedig
úgy, hogy a területet a szerződés értelmében Csehszlovákiához csatolták, s ott önálló
közigazgatási egységet alkotott, melynek neve Podkarpatska Rus volt. Ennek a
megnevezésnek a magyar fordítása a Kárpátalja kifejezés.
S bár a mai értelemben vett Kárpátalja, mint külön közigazgatási terület igen
fiatalnak tekinthető, mégis a történelmi adatokat áttekintve látható, hogy a terület
fontos és meghatározó helyet foglalt el a magyar egyetemes történelemben. Például
896-ban kiemelkedő történelmi események színterévé vált, hisz a magyarok Álmos
vezér és Árpád fejedelem vezetésével átkeltek a Vereckei-hágón s elindultak a Tisza
felső folyásához, a Latorca folyó mentén, s végül eljutottak Pannóniába. A 11−13.
század folyamán a magyarok betelepítették a Kárpát-medencét, melyet Marchia
Ruthenorumnak vagy Magyar Rusznak neveztek.
A középkorban a magyar királyok kiváltságos státust adományoztak az itteni
városoknak. Például szabad királyi városjogot kapott Ungvár, Munkács, Beregszász,
Huszt, Nagyszőlős, Vári, Bilke, Visk, Técső, Tiszaújlak, Kaszony, Szentmiklós és
több más nagyobb település.
A későbbiekben a kárpátaljai területek szolgáltak fő színteréül a Habsburgellenes felkeléseknek és szabadságharcoknak. 1604-1606-ban Bocskai István
vezetésével megkezdődtek a Habsburg-ellenes mozgalmak, melyek érintették
mindhárom kárpátaljai vármegyét. Az 1678-1685-ben a Thököly Imre által vezetett
felkelés, a tiszaháti felkelések többsége is itt zajlott le.
1703-ban pedig II. Rákóczi Ferenc az általa vezetett szabadságharc kezdetekor
ezen vidék jobbágyainak támogatásával vonult az ország belseje felé. S a kurucok első
fontos ütközete 1703. június 7-én is Dolha település mellett zajlott; valamivel később
pedig 1704. február 14-én Rákóczi serege visszafoglalta Munkács várát, mely a kuruc
szabadságharc jelentős központja lett és a fejedelem leghűségesebb vára.
Az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc idején pedig itt, méghozzá
Munkács mellett győzték le az osztrák seregeket a Martinyi József vezette kuruc
szabadságharcosok, és a munkácsi vár tette le utolsóként a fegyvert. Ungváron pedig
már 1848. március 27-én elfogadták azt a törvénynyilatkozatot, amely a
jobbágyrendszer eltörlését tartalmazta.
1.
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Ezen példák felsorakoztatásával is látható, hogy Kárpátalja területe igenis
fontos helyszín a magyarországi történelemben, s az adatok azt is bizonyítják, hogy az
itt élők mindig igyekeztek erejükhöz mérten megfelelni a feléjük támasztott
elvárásoknak és hűen szolgálták uraikat, s ezzel párhuzamosan, ha szabad így
fogalmazni, magát a hazát is.
Kárpátalja mai helyzetének rövid bemutatása
Kárpátalja ereje viszont még talán a történelem folyamán soha nem volt ennyire
kevés, mint napjainkban. Egyaránt szenved gazdasági és kulturális válságban.
Ukrajnát teljes egészében megrendítette az Európát is keményen sújtó, közelmúltban
bekövetkezett gazdasági válság. Kárpátalja gazdasága pedig mind színvonal, mind
szervezettség tekintetében elmaradott. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy az
iparosítást és modernizációt elősegítő folyamatok itt nem jutottak szerephez az elmúlt
évtizedekben. Épp ezért a munkanélküliség Ukrajna területén belül itt a legnagyobb.
Egyes részein a 70-80 %-ot is meghaladja. Az általános munkanélküliség miatt egyre
nagyobb szerepet kapnak a nem legális megoldások és a külföldi munkavállalások. Ez
a létbizonytalanság az oka a kulturális válságnak. Hisz az értelmiség nagy része csak
külföldön látja az érvényesüléséhez szükséges feltételeket, s ez a szemlélet nagyban
meghatározza az oktatás, az orvosi, az üzleti stb. szféra helyzetét. S ez bizony komoly
gondot jelenthet, hisz a kultúra elvesztése egyenlő a biztos halállal. Winston Churchill
ezt így fogalmazta meg:
2.

„Ha le akarsz győzni egy népet, akkor ne harcolj vele. Vedd el a gyökereit,
vedd el az önbecsülését, harc nélkül megadja magát” 175
Épp ezért, ha Kárpátalja sorsáról 15 év távlatában kell gondolkodni
véleményem szerint az egyik legszükségesebb lépés a kulturális élet, illetőleg az
értelmiségi lét felvirágoztatása, amihez elengedhetetlen a gazdaság minőségi
javulásának fellendülése.
Kárpátalja gazdasága
Mint már szó esett róla Kárpátalja iparát az elmaradottság jellemzi, s
lakosságának nagy része a mezőgazdaság területén tevékenykedik. A 2004. évi
felmérés adatai szerint a megtermelt jövedelem majdnem ugyanakkora része
származik a mezőgazdaságból (18,4%), mint az iparból (18,1%). A 2000-es években
megfigyelhető volt egy bizonyos mértékű fejlődés, ami sajnos az európai válság miatt
visszaesett.
1994 óta Kárpátaljára több külföldi tőke is érkezett, s ezek 45 országból
származnak, de a befektetések 60%-át öt ország adja. A következő országok a
legnagyobb befektetői a vidéknek: Amerikai Egyesült Államok (USA), Németország,
Japán, Magyarország és Ausztria. A külföldi érdeklődésben nagy szerepe volt, hogy
1999 januárjában életbe lépett egy törvény, amely tizenöt éves futamidővel
kedvezményeket nyújtott azon befektetőknek, akik 250 ezer USD fölötti tőkét
ruháznak be Kárpátalján.
Ráadásul egy másik kedvezmény 30 éves futamidőt biztosított azoknak, akik 1
M USD-t fektetnek be a Kárpátaljai Különleges Gazdasági Övezet területén, azaz a
3.

Winston Churchill Britannia miniszterelnöke volt 1940-1945 illetve 1951-1955 között, egyik beszédében
hangoztak el a fent idézett szavak.
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Tisza-menti Csap térségében, az ungvári vasúti csomóponton, a munkácsi volt hadi
repülőtéren és környékén. Ennek hatására több világcég (pl. a Skoda, az Audi, a
Volkswagen, a Leoni, az IKEA, a Flextronics, a Yadzaki, a Grooklin, a Henkel stb.)
leányvállalata települt meg e területen.
Sajnos a Kárpátalja Különleges Gazdasági Övezetet és Ukrajnában létrehozott
más szabad gazdasági övezetek által nyújtott kedvezményeket a Timosenko-kormány
2005. április 1-jén megszüntette. A rendelet következtében a Kárpátalja gazdaságába
befektetett külföldi tőke összege érzékelhetően csökkent.
Jelenleg a külföldi befektetések többsége Ungvár, Munkács, Beregszász és a
Beregszászi járás területére összpontosul. A befektetők leginkább az iparra, ezen belül
is a feldolgozóiparra (élelmiszeripar, textilipar, gépgyártás, fafeldolgozás)
koncentrálnak. A befektetések 81,2%-a e területre irányul. Viszont csak 15% van jelen
az ún. nem termelő szférában, vagyis a kereskedelemben, vendéglátásban,
egészségügyben, szállítmányozásban. A beruházások elenyésző mennyisége,
mindössze 1,9%-a irányul a mezőgazdasági szférába és az erdőgazdálkodásba. Ez
azért sajnálatos, mert Kárpátalja termelésében az igazán meghatározó és döntő szerep
mindig a mezőgazdaságnak jutott, s ez napjainkra sem változott. Már a 17. században
ebből tudott igazán profitálni hisz innen sót, prémet, borokat és különböző faárut
szállítottak külföldre. Vidékünkre viszont értéktárgyakat, szőnyegeket (a Balkánról és
Törökországból), kelméket, kristályt, porcelánt (Csehországból, Németországból és
Olaszországból), fém- és vasárut (Hollandiából, Lengyelországból, Ukrajnából és
Oroszországból) hoztak be. Tehát, ha Kárpátalja fejlesztésére gondolunk, véleményem
szerint, elengedhetetlen ezzel párhuzamosan a mezőgazdaság fejlesztésére gondolni. A
17. században borainkat igen nagyra becsülték, s a legelőkelőbb rétegek kedvelt
italává vált. Sőt egy helyi legenda szerint egy alkalommal a Tokajból érkező bort
útközben kárpátaljai borral vegyítették s az így kapott nedű oly különleges lett, hogy a
király kedvenc borává vált, s nagy hírnévre tett szert.
Napjainkban azonban a kárpátaljai borokat csak igen szűk körben ismerik, bár
az itteni borászat az utóbbi időben egyre inkább magára talál. Nemrég Ungváron a
boros gazdák egy része megállapodott egy Kárpátaljai Turisztikai Borút
kialakításában, ami egyedülálló lenne az országban. A szomszéd országokban, mint
például Magyarországon, Szlovákiában, Romániában több ilyen borút is csalogatja a
turistákat. A pincészetekben az érdeklődők borkóstolón ismerkedhetnek meg a
termékekkel, s a helyi borkultúrával. Kárpátalján jelenleg tizenkét pincészet képes
befogadni az érdeklődőket: Ungváron, az ungvári járási Koncházán, Szerednyén, a
munkácsi járási Borhalmon, Dávidfalván, Alsókerepecen, Beregszászban, a
beregszászi járási Kígyóson két pincészetben is, Nagyberegen, Muzsalyban és
Benében. Remélhetőleg ez a kezdeményezés fellendíti az itteni borok hírnevét, egykor
ez már sikerült, megfelelő összpontosítással újra sikerülhet.
Kárpátalja értékes terület, s van mit felfedezni benne a nyugati civilizációnak.
Ehhez azonban nagyfokú fejlesztésekre van szükség, s nemcsak a turizmus terén,
hanem az ipar és a mezőgazdaság területén is, hisz bár Kárpátalja legfontosabb
termelési ágazata a mezőgazdaság, ám a még befejezetlen privatizáció miatt hiányzik a
stabil gazdasági háttér és a tőke. A földművesek többsége kis területen elavult
gépekkel, alacsony hatásfokkal és kevés nyereséggel gazdálkodik. Ez pedig
megakadályozza azt, hogy a megyében elinduljon a fejlődés. Aminek az anyagi
vonzatán kívül van egy még talán ennél is súlyosabb következménye, mégpedig az,
hogy a kivándorlás egyre nő.
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A Kárpátaljáról való kivándorlás jelensége
A kivándorlás nem újkeletű jelenség a kárpátaljai magyarság körében, akár a
jobb kereseti lehetőséget keresőket, akár a politikai menekülteket tekintjük. Az igazi
növekedés a rendszerváltás után következett be, mikor megnőttek az esélyek mind a
kivándorlás, mind a külföldi munkavállalás vagy tanulás terén. Sajnos napjainkban a
Kárpátaljáról való kitelepülést nagyarányúnak kell tekinteni, s bizony a
Magyarországra költözők többsége magyar, és nagy részük értelmiségi, ami a fentebb
írt idézet tükrében bizony komoly veszélyt rejthet magában.
Az értelmiségiek, s főként a diákok (kik a jövő szakképzett generációja
lesznek) sajnos nem látnak más kiutat, mint azt, hogy a tanulmányaik során
megszerzett tudást külföldön, általában Magyarországon kamatoztassák és használják
fel. Hogy miért? Talán nem buzog bennük a hazaszeretet? Szülőföldjük szeretete?
Dehogynem. A válasz ennél sokkal világibb: hazaszeretetből nem lehet megélni,
erkölcsi elkötelezettségből nem lehet érvényesülni, s családot alapítani. Bár tény, hogy
a tanulmányait külföldön folytató diákok egy része kezdetben úgy képzeli, hogy
tanulmányait befejezve hazatér, s majd itthon fogja felhasználni a megszerzett tudást
szolgálva ezzel szülőföldjét, s az itt élő magyar testvéreit. Ám az igazság az, hogy
ezek a diákok az évek során rájönnek arra, hogy a megélhetési lehetőségük
Kárpátalján igen csekély, sőt nemzetközi diplomájukat és a mögötte rejlő
tudásmennyiséget gyakran szinte semmibe sem veszik.
A „friss diplomás”, végzős diákok számára a szakmai elhelyezkedési kilátások
valóban katasztrofálisak. A múltban kihelyezéses rendszer működött, melyben
mindenkinek kötelező volt tanulmányai befejeztével 2 évet az általa tanult szakmában
dolgoznia. Ez a rendszer megszűnt és megszűnése után több ezer végzős nem kapott
automatikusan állást, s ez a tendencia évről évre egyre csak nő. Épp ezért
megfigyelhető hogy évről évre csökken a továbbtanulók száma, hiszen a fiatalok nem
látják értelmét a diplomaszerzésnek, vagy ha mégis akkor inkább megpróbálnak
felvételt nyerni valamelyik magyarországi felsőoktatási intézménybe. Ez utóbbi nem
feltétlenül jár negatív következményekkel. Hisz külföldön a diákoknak sokkal inkább
van lehetősége korszerű, nemzetközi oktatásban részesülniük, s ez által szélesebb
látókörrel, színesebb szakmai tapasztalatokkal gazdagodniuk, sőt akár nyugati
képzésekben is részt venniük. Ez mind csodálatos lehetőségek halmaza lenne
Kárpátaljára nézve is, ha ezek a diákok tanulmányaik befejeztével hazatérnének, s ami
még ennél is lényegesebb, ha hazatérve el tudnának helyezkedni szakmájukban. Ha ez
bekövetkezne,
s
a
tömegesen
kivándorolt
értelmiségiek,
tömegesen
visszavándorolnának úgy vélem elérkezne Kárpátalja virágzásának kora.
A kivándorló értelmiségiek a szakmai előmenetelt is fontosnak tartják. Ez az
egyik fő oka annak, hogy a Kárpátalján tanult és diplomát szerzett fiatal szakemberek
elmennek szem előtt tartva az elismerésre, a szakmai karrierre való lehetőséget,
Magyarországon próbálnak érvényesülni.
Tehát mindezeket figyelembe véve megállapítható, hogy a kárpátaljai diákok
kivándorlását a hazai szűk mozgástér, szakmai érvényesülés kis lehetősége és emellett
a Magyarországra való viszonylag könnyű kitelepedési lehetőség erősíti. A statisztikák
szerint az utolsó éves hallgatók nagy többsége mindenképpen elhagyja Kárpátalját.
Egyrészt azért, mert nem tud szakmájában elhelyezkedni, másrészt a rossz anyagi
körülmények miatt. S mivel a jól képzett egyetemisták egy része elhagyja az országot,
s ez azt jelenti, hogy egyrészt Kárpátalján kevesebb a jól képzett magyar szakember,
másrészt nincs megfelelő munkaerőpiac. Mindkettő nagyon elkeserítő jelenség. S ha
4.
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ez így folytatódik, kérdésessé válhat Kárpátalja jövője, s kétséges, hogy 15 év múlva
élhető körülmények lesznek-e biztosítva az itt élők számára. Ezért a legégetőbb
feladatok közé sorolnám, az értelmiségiek helyzetének javítását. Ehhez természetesen
elengedhetetlenül szükséges a gazdaság javulása, ami igazán csak akkor válik
valóságossá, ha megfelelő tudással rendelkező szakemberek számára lehetőség adódik
megszerzett tudásuk valódi felhasználására. Révész Géza, aki Magyarország
honvédelmi minisztere volt 1957–1960 között egy alkalommal így nyilatkozott:
„A tehetségesek elhanyagolása a nemzet gazdagságának lelkiismeretlen
eltékozlása”176
Tehát annak a népnek, nemzetnek, aki életben akar maradni fontos felismernie
tehetséges állampolgárait, s igyekeznie kell megtartania őket. Kárpátalja esetében
ezzel kapcsolatban két fontos lépést kell kiemelni: egyrészt igyekezni kell a logikus
megfontolásból kitelepülteket visszacsábítani, ami a fentebb leírt módokon érhető el.
Másrészt pedig igyekezni kell megtartani a még meglévő tehetségeit. Ez nem azt
jelenti, hogy el kell zárni őket a külföldtől, hanem épp ellenkezőleg minél nagyobb
teret adni számukra abban, hogy fejlesszék magukat, hogy külföldi módszereket
ismerjenek meg, s ezáltal lépést tudjanak tartani a nyugati szakemberekkel.
A kárpátaljai magyar oktatás
Kárpátalján a magyar oktatás jelenleg igen válságos időket él. Egyrészt azok a
diákok, akik anyanyelvükön akarnak tanulni, Magyarországra mennek, mivel a
legtöbb szakma oktatása a felsőoktatási intézményekben ukrán nyelven folyik.
Másrészt az ukrán kormány legújabb intézkedései teljesen arra irányulnak, hogy
amennyire csak lehet, ellehetetlenítsék a kisebbségi oktatást. 2008. május 6-án Iván
Vakarcsuk, az ukrajnai Timosenko-kormány oktatásügyi minisztere, azzal a céllal adta
ki 461. számú rendeletét, hogy javítsa az ukrán nyelv oktatásának színvonalát a
nemzetiségi iskolákban. Erre szükség is volt és van, mivel a magyar iskolákban tanuló
diákok nem, vagy csak kis mértékben beszélik a többségi nyelvet, az ukránt. Emiatt
pedig nehezen boldogulnak a munkavállalás terén és a mindennapokat érintő hivatalos
szférában is. Ám a rendelet értelmében, a nemzetiségi iskolákban három év alatt az
oktatási nyelvet át kell állítani az ukránra. Ez pedig egyenesen halálos döfést jelentene
az anyanyelvi oktatásra nézve. A napjainkban fennálló válságos helyzet előidézéséhez
még bevezették az ukrán nyelvű emeltszintű érettségit, melyen a végzős kárpátaljai
magyar diákok meghatározó része megbukott és ezáltal elvesztette a lehetőséget a
továbbtanulásra. E szerencsétlen helyzet miatt sok magyar szülő ukrán iskolába íratta
be tanköteles korú gyermekét, illetőleg a már magyar iskolába, gimnáziumba járó
gyerekek egy részét is átvezetették az ukrán oktatásba. A helyzet pedig évről-évre
egyre inkább súlyosbodik, hisz a szülők nagy része úgy véli, hogy gyereke csak abban
az esetben válhat sikeres szakemberré, ha ukrán iskolát végez el. Pedig általában ez az
elképzelés nem valósul meg, s, hogy miért nem arra a legjobb választ már 1778-ban
megadta Bessenyei György Magyarság című munkájában:
„Jegyezd meg e nagy igazságot, hogy soha a földnek golyóbisán egy nemzet
sem tehette addig magáévá a bölcsességet, mélységet, valameddig a tudományokat a
maga anyanyelvébe bé nem húzta. Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de
idegenen sohasem.” 177
5.
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Ha tudósokkal, szakemberekkel akarjuk Kárpátalját ellátni, akkor
elengedhetetlen az anyanyelvi oktatás népszerűsítése. A szülőknek azonban egyre
inkább az a meggyőződése, hogy gyerekeik jövőjét csak úgy tudják biztosítani, ha a
többségi nyelvoktatás mellett döntenek. Egy felmérés szerint a szülők 31%-a nem
kívánja anyanyelvi oktatásban részesíteni a gyermekét. Épp ezért nagyon fontos lenne,
ha a magyar nyelvű iskolákban megbízható ukrán nyelvoktatás alakulna ki. A
közelmúltban erről sok vita és megbeszélés folyt, s többségében a megoldás kulcsát a
megfelelő tankönyv kiadásában látják. Ám ez a tankönyv nem született még meg,
viszont a magyar oktatás több sebből is vérzik, s félő, hogy ha ez így folytatódik
tovább, előbb-utóbb elvérzik.
Egy régi felfogás szerint egy igazán jó tanárnak nincs szüksége tankönyvre. S
valóban nem hinném, hogy a megfelelő tankönyv hiánya (ami kétségkívül egy fontos
probléma, melyet minél hamarabb meg kellene oldani) a legégetőbb probléma. A
magyar iskolák jelentős részében az ukrán nyelv oktatását nem szakember végzi.
Vagyis többnyire valamilyen más tárgyban járatos tanár, aki nem ismeri a nyelvtanítás
leghatékonyabb módszereit. Véleményem szerint, első lépésként egy válogatott
tanárcsoportot kellene kialakítani, akik igazán alkalmasak arra, hogy a magyar
tanulókkal elsajátíttassák az ukrán nyelv alapjait, s a beszédhez szükséges tudást.
Ezzel talán az oktatás visszaszerezné a szülők bizalmát, és sikerülne meggyőzni őket
az eljövendő években arról, hogy a gyermekük egészséges szellemi fejlődéséhez és
tanulmányaihoz a legmegfelelőbb út az anyanyelvi oktatás. Míg erről a szülő élő
példák kapcsán meg nem győződik, addig nem lesz hajlandó az általa hatékonynak
ítélt módszerén (ez esetben az ukrán nyelvű oktatás előtérbe helyezésén) változtatni,
mert az ő felfogásában ez egyenlő lenne gyermeke jövőjének veszélyeztetésével.
6.

Összegzés
Összegezve így ábrázolnám a dolgozatomban felvetett téziseket:

Gazdasági fejlesztés

Szakemberek képzése és visszacsábítása

Munkahelyteremtés
Anyanyelvi oktatás fellendülése
„Kárpátalja virágzása”
Egy legutóbbi felmérés szerint Kárpátalján a megkérdezettek 21%-a elhagyná
szülőföldjét, 20%-a gondolkodik rajta, 65%-a pedig maradna. Ez az adat, nem túl
kecsegtető, de van reményre ok. Ezzel a 65%-al Kárpátalja 15 éven belül újra
megerősödhet, megújulhat, ha a feltételeket biztosítjuk számára
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Szabó Ágnes, hallgató, Ungvári Nemzeti Egyetem
Kárpátalja 15 év múlva, határon innen és túl. A magyarmagyar kapcsolatok alakulása és perspektívái

Bevezetés
152 ezer ember… Ennyien maradtunk abból a 256 ezerből, akik még az 1911es népszámláláskor magyarnak vallották magukat. 80 év alatt, ismerve a történelmi
viszontagságokkal terhelt kárpátaljai történelmet, talán nem is tűnik soknak ez a fajta
nemzetcsökkenés. Főleg, ha arra gondolunk, hogy százezres nagyságrendben
nemzetrészek vesztek oda egy-egy háborúban (II. világháború, délszláv háborúk stb.),
vagy, mert muszájból ott kellett hagyniuk a szülőhazájukat, az emigráció után pedig
már nem tudták megtartani identitásukat, amiből következően az utánuk jövő
generációknak nem adták tovább magyarságukat. Példáért nem kell messzire menni,
ha a történelmi Magyarországról kitelepített németeket említjük, vagy azt a 200 ezer
magyar kivándorlót, akik a szocialista rendszer elől menekülve váltak hontalanná. A
talán a számunkra legmeghatározóbb kérdéskör is itt kezd kirajzolódni. Hogyan tudják
a jelenlegi politikai tényezőket befolyásolni a magyarság javára azok az
érdekképviseleti szervezetek, melyek a kilencvenes években vállalták magukra azt a
szerepet, hogy életben tartsák a kárpátaljai magyarok hitét abban, hogy érdemes
megmaradni annak, amivé Isten teremtett.
A mintegy kétszázezer főre becsült kárpátaljai magyarság túlnyomó többsége a
Tisza mentén, az Ungvár–Munkács–Nagyszőlős vonaltól délre, a szlovák–magyar–
román határ által közrefogott, csaknem 1800 négyzetkilométer kiterjedésű területen él.
A magyarságnak több mint egy évezrede szállásterülete volt ez a vidék, ahol is az
előző évtizedek kisebbségi sorsa ellenére még ma is több mint száz községben és egy
városban (Beregszász) nemzeti többséget alkot, négy városban (Ungvár, Munkács,
Nagyszőlős, Csap) pedig jelentős népességű. Elszigetelt tömbökben található még
jelentősebb magyar kisebbség a Felső-Tisza vidékén, valamint az Ung, a Latorca, a
Borzsa folyók felső folyása mellett 178
A kárpátaljai érdekképviselet kettőssége
Az említett és tárgyalt két fő szervezett pártnak, a KMKSZ-nek és az UMDSZnek, tehát a fő céljait abban találhatjuk meg, hogy hogyan lehet, jogokat kiharcolni az
általuk képviselt magyarok számára, úgy, hogy az állandó állami törvények, a
jogalkotás, és a politikai pártok tevékenysége mindezt megakadályozza. Tehát a fő cél,
az asszimiláció feltartóztatása. De a kérdés rögtön adja magát: meddig lehet még
feltartóztatni azt, ami lassan ugyan, de határozottan halad előre? Itt említhetjük az
oktatást, a kultúrát, vagy akár a munkaerőpiacot, melyen egyre kisebb számban van
szükség magyar munkavállalókra. Így is indokolják meg a szülők, akik gyereküket
ukrán óvodába, majd ukrán iskolába íratják: Meg kell, hogy tanuljon, hisz máshogy
nem tud érvényesülni. A kultúra iránt érzett fokozott igénytelenség pedig szintén egy
olyan erő, mely ellen harcot hirdettek a magyar politikai pártok. Számos szervezetet
178

Győri Szabó Róbert [2006]
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hoztak létre ennek a küzdelemnek a támogatására az Illyés Gyula Magyar Nemzeti
Színháztól a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségéig (MÉKK), melyek
fennmaradása épp attól függ, amiért életre hívták: a magyarok kulturális
igényességétől. Mindez, azért nem elhanyagolható, mert a Forrás Stúdió, a József
Attila Alkotóközösség, melyek alapját képezték KMKSZ és az UMDSZ létrejöttének,
épphogy a kultúra okán érhetett el eredményeket a 70-es, 80-as években.179
A miért küzdünk kérdésre, pedig egyszerűen így hangzik a válasz: az életben
maradásért. Ezek tényezői között említhetjük a Tisza-melléki járásra irányuló
törekvéseket, később a kulturális autonómiának a tervezetét, az anyaországgal való
szoros kapcsolat fenntartását és ápolását.
Abban a korban, amikor népek tűnnek el egyik napról a másikra, nem létezhet
az ukrajnai magyarság valamilyen érdekképviselet nélkül, mely által hallathatja
hangját és megmutathatja erejét. Az Ukrajnában kialakult sajátos viszonyok közepette
a megmaradás feltételei nemcsak az állam központosított jellegével ellentétesek,
hanem az is megnehezíti a helyzetet, hogy a több mint 40 milliós lakosságból a 152
ezer magyar csak csepp a tengerben, és a jelen választási szisztéma alapján pedig a
parlamenti képviseletre sincsen sok remény. A rendszerváltástól a kilencvenes évek
végéig, illetve a 2006-os választásokig volt ugyan parlamenti képviselete a
magyaroknak (hol KMKSZ, hol UMDSZ oldalról), viszont ezzel jelentősebb
előrelépést nem tudtak elérni. Az ukrán-magyar vegyes bizottságnak pedig csak
tanácsadó szerepe van, ezért, érdemi változtatásokra nem képes.
Az előző 20 év tartalmazott negatív és pozitív eseményeket is. A pozitívak között
említhetjük a KMKSZ megalakulását, az oktatás és hagyományőrzés területén elért
sikereket, a politikai küzdelmekbe való bekapcsolódást, az alapszervezetek kibővítését
egész Kárpátaljára. Negatív tényezőként hatott az autonómia küzdelmek
megfeneklése, a KMKSZ-en belüli viták, az érdekképviselet megbomlása illetve az
állam erőszakos fellépése saját érdekeinek védelmében, amely sokszor
diszkriminációként hatott, s hat a mai napig a kárpátaljai magyarság életére.
Ahhoz, hogy el tudjuk képzelni mi is változhat 15 év alatt, meg kell
vizsgálnunk az előző 15-20 évnek a változásait, fejlődésének menetét. Ugyanis a jövő
falai mindig a múlt fundamentumára épülnek. Azt azonban, hogy mi módon
illeszkednek egymásra a téglák, a jelenben döntik el.
A Magyar Köztársaság szerepvállalása és viszonyulása a kárpátaljai
magyar kisebbséghez.
Magyarországon 2011. április 19-én elfogadott új alkotmányt megelőzően az
1949. évi XX. törvénnyel megvalósított alkotmány volt érvényben. 1989-ben, az
alaptörvényben gyökeres változtatásokat eszközöltek. E módosításoknak egyik
lényeges eleme volt, hogy a törvénybe bekerült a következő megállapítás: „A Magyar
Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a
Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását” (6.§ 3. pont). Ez a mondat 1989 óta
számos vita középpontjában állt Magyarországon, számos gyakorlati és elméleti
probléma adódott belőle, és számos kötelezettségre (esetenként pedig
kötelességmulasztásra) következtettek belőle a politikusok, közgondolkodók.
A Kárpát-medencei régió első független magyar érdekvédelmi szervezete nagy
hangsúlyt fektetett az anyaországhoz és a szomszédos országokban élő magyar
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népcsoportokhoz fűződő kapcsolatainak ápolására. Így a KMKSZ küldöttei már 1989
júliusában ott voltak a Magyarok Világszövetsége közgyűlésén, mely döntött a
szervezet újjáalakításáról, s nem sokkal ezután a két szervezet együttműködési
megállapodást is kötött. Ugyancsak 1989-től a Szövetség rendszeresen részt vett az
Anyanyelvi Konferencia munkájában is. Megtörtént a kapcsolatfelvétel az első szabad
választásokon parlamentbe jutott magyarországi pártokkal, s elsősorban a magyar
kormánykoalíció meghatározó erejével, a Magyar Demokrata Fórummal sikerült
kialakítani ekkoriban szoros együttműködést, ami többek között abban is
megnyilvánult, hogy Antall József pártelnök, az első szabadon választott magyar
kormány vezetője hivatalában fogadta a KMKSZ tárgyalóküldöttségét. Szimbolikus
jelentőségű volt az 1990 augusztusában a beregszászi járási Asztély és a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei Beregsurány határában, a Barátság-kertben megrendezett
Európa-nap, amelyre a KMKSZ és az MDF szervezésében került sor. Az eseményen
jelen volt Katona Tamás államtitkár. Nem utolsósorban e minőségileg új
kapcsolatrendszer és együttműködés eredményeként vált lehetségessé a magyar–
szovjet, majd 1991-től a magyar–ukrán államközi kapcsolatok szintjén is
megjeleníteni a kárpátaljai magyarság legégetőbb problémáit, képviselni a magyarság
érdekeit a két ország közötti kisebbségvédelmi egyezmények kidolgozása során, az
egyszerűsített határforgalom beindítása és bővítése kapcsán.
1991. május 31-én Jeszenszky Géza és Anatolij Zlenko, Magyarország, illetve
Ukrajna külügyminisztere nyilatkozatot írt alá a nemzeti kisebbségek jogainak
biztosításáról. A nyilatkozathoz csatolt jegyzőkönyv 1. pontja alapján a felek a
nemzeti kisebbségek jogainak biztosításával foglalkozó kormányközi vegyes
bizottságot hoztak létre. A vegyes bizottság melynek munkájában részt vesznek a két
országban élő kisebbségek képviselői is, ajánlásokat fogalmaz meg a két ország
kormányai számára a Magyarországon élő ukrán és az Ukrajnában élő magyar
kisebbségek számára nagy fontossággal bíró ügyek, így a nemzeti identitás megőrzése,
a kultúra fejlesztése, az oktatás és a kisebbségi problémák megoldása érdekében.
Először 1993. február 4-én Kijevben ülésezett a vegyes bizottság, 2009-ig összesen
14-szer tanácskoztak.
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség fennállásának egyik legnagyobb
szabású akciója vette kezdetét, amikor a magyar Országgyűlés elfogadta a második
világháború alatt és után jogsérelmet elszenvedett egykori magyar állampolgárok
kárpótlásáról szóló törvényt. A KMKSZ, miután megbizonyosodott arról, hogy a
törvény hatálya a Kárpátalján élő egykori magyar állampolgárságú sértettekre is
kiterjed, erkölcsi kötelességének tartotta, hogy megszervezze a lakosság tájékoztatását,
a kárpótlási űrlapok kitöltését és az igénylések eljuttatását az illetékes magyar
hivatalokhoz. A kárpótlás több ezer magyar és ukrán nemzetiségű kárpátaljai lakost
érintett. Folyamatosan napirenden tartotta a Szövetség a határátkelőhelyek
bővítésének, a határátlépés civilizáltabbá és egyszerűbbé tételének kérdését,
foglalkozott a magyar nyelvű sajtó terjesztésével, a betelepítésekkel kapcsolatos
problémákkal a magyarok által nagyszámban lakott vidékeken.
Az egyik legfontosabb küzdelem a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséggel
a magyar iskolákért, a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás jövőjéért folyt. 1993.
szeptember 1-jén, öt évtizedes szünet után, magyar tannyelvű osztály nyílt Huszton, s
több magyar első osztály indult a nagyszőlősi járás részben magyarok lakta görög
katolikus falvaiban – Gödényházán, Feketeardóban, Fancsikán stb. 1993
augusztusában a KMKSZ és a KMPSZ részéről megfogalmazódott egy magyar
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tannyelvű főiskola létrehozásának gondolata. A cél érdekében a felek rövidesen
létrehozták A Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítványt, melynek a két fent nevezett
szervezeten kívül alapító tagjai lettek a Kárpátaljai Református Egyház és Beregszász
város önkormányzata. 1994. május 17-én a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző
Főiskola, a magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM), a Határon Túli
Magyarok Hivatala és a vendéglátó, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány
megállapodást írt alá, amely lehetővé tette, hogy a nyíregyházi Bessenyei György
Tanárképző Főiskola szakmai segítségével, az MKM támogatásával szeptember 15-től
meginduljon Beregszászban a speciális főiskolai képzés, vagyis megteremtődtek az
alapjai egy önálló kárpátaljai magyar felsőoktatási intézmény létrehozásának. A
főiskola első hallgatói óvodapedagógusi, tanítói, angol-földrajz és angol-történelem
szakon kezdhették meg tanulmányaikat.180
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és több más határon túli magyar
érdekvédelmi szervezet kezdeményezésére 1994 februárjában Budapesten létrejött a
Határon Túli Magyar Könyvkiadás központi kuratóriuma, az egyes régiókban pedig,
így Kárpátalján is, megalakultak a helyi alkuratóriumok, melyekbe a legitim politikai
szervezetek, a magyar nyelvű könyvkiadásban érdekelt intézmények és az egyházak
delegálták képviselőiket. A kárpátaljai alkuratórium már alakuló ülésén deklarálta
azon elveket, amelyek alapján a támogatásra javasolt kéziratok rangsorolását végezni
kívánja. Ennek értelmében az elbírálás során előnyben részesülnek a helyi alkotók,
mindenekelőtt az elsőkötetes szerzők művei, a helytörténeti, néprajzi, történelmi
tárgyú munkák, illetve a magyar irodalom klasszikusainak alkotásai. 181
Ukrajna és Magyarország hivatalos kapcsolatainak kialakulása már néhány
nappal az 1991. december 1-ei népszavazást követően megkezdődött. Ennek
legnagyobb visszhangot kiváltó eseménye az ukrán-magyar alapszerződés
ratifikációja, az a körül lezajlott politikai csatározások voltak. Az alapszerződés
megkötésekor nem folytattak konzultációt a magyar kormány részéről a KMKSZ-szel.
A ratifikáció körül kitört botrány miatt viszont elvárásként fogalmazódott meg a
szerződésnek a kárpátaljai magyar érdekképviselet általi jóváhagyása.
Magyarországon ennek az alapszerződésnek az elfogadása nem volt egyszerű feladat,
hisz a kormányon lévő párt, a Magyar Demokrata Fórum ellenezte azt. Az egyezményt
megvitatták a magyar parlamentben, amely két táborra oszlott. Vitát váltott ki a 2.
cikk, amelyben ez áll: „A Felek tiszteletben tartják egymás területi épségét, és
kijelentik, hogy egymással szemben nincs és nem is lesz területi követelésük.” Az
ellenzők szerint ez a pont örökre megfosztja a magyarokat attól a reménytől, hogy
visszakapják a trianoni békediktátummal elcsatolt területeiket (Csurka István, MDF és
Torgyán József, FKgP álltak ennek az opponens blokknak az élén). A szerződés
fogadtatása rendkívül kedvezőtlen volt a kárpátaljai magyar közvélemény körében,
ugyanakkor világos volt az is, mekkora veszélyekkel járt volna a tömeghangulatot
tükröző hivatalos KMKSZ állásfoglalás (nem foglalt állást). Így végül az nem
tartalmazott értékelést a szerződés tartalmával kapcsolatban, viszont sérelmezte a
konzultáció hiányát a KMKSZ-szel a dokumentum aláírásakor. A szövetség hivatalos
álláspontjához képest a vezetők jóval engedékenyebbnek bizonyultak a magyarországi
igények vonatkozásában. Mind Fodó Sándor182, mind Tóth Mihály183 exponálta magát
Kovács Miklós [2008]
Tíz év a kárpátaljai magyarság szolgálatában. A KMKSZ X. közgyűlése.
Fodó Sándor az 1960-as években megalakult Forrás Stúdió alapítója, vezetője. Az 1989. február 26.-án
megalapított KMKSZ első elnöke, aki tisztét, újraválasztását követően 1998-ig töltötte be. Így az utóbbi
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az alapszerződés ratifikálása mellett. Az alapszerződés megkötésének és
ratifikációjának története jól jellemzi a magyar-magyar viszonyban meglévő
nagymérvű asszimetriát. A 15 millió magyar emlegetése nem jelentette azt, hogy a
Magyarországon kívüli közösségeknek formalizált és/vagy hatékony eszközök álltak
volna rendelkezésre a rájuk vonatkozó döntések befolyásolására. Tehát formailag
szerették volna a magyarországi pártok, ha saját politikájuk a határon túli szervezetek
által visszaigazolásra kerül.184
A KMKSZ szerepe és nemzetépítő intézményrendszer létrehozása.
A KMKSZ és a KMPSZ a kezdetektől támogatta a Határon Túli Magyar
Ösztöndíjtanács (HTMÖT) működését, amely a tanulmányaikat Magyarországon
folytató határon túli magyar diákok számára biztosítandó ösztöndíjakról hivatott
dönteni. 1996 elején a HTMÖT a munkáját a határon túl segítő szervezetekkel
egyetértésben helyi regionális alkuratóriumok felállítását határozta el. Eleget téve a
Budapestről érkezett felkérésnek, a KMPSZ a KMKSZ támogatásával kidolgozta és
megvitatás céljából számos kárpátaljai magyar szakmai és érdekvédelmi szervezetnek
megküldte a létrehozandó Kárpátaljai Magyar Ösztöndíjtanács (KMÖT) működési
szabályzatának tervezetét, amelyet az érintett szervezetek elfogadta. ,Így a KMKSZ, a
KMPSZ, a Kárpátaljai Magyar Tudóstársaság, a Kárpátaljai Magyar Szervezetek
Fóruma, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, valamint a történelmi
egyházak képviselőinek részvételével még az év júniusában megalakulhatott az a 11
tagú testület, amely azóta közmegelégedésre végzi a magyar Művelődési és
Közoktatási Minisztérium által a kárpátaljai diákok, doktoranduszok és kutatók
számára évente felajánlott tanulmányi és kutatói ösztöndíjak előzetes elosztását. 185
A KMKSZ mindent megtett annak érdekében, hogy elősegítse a magyarországi
politikai erők konszenzusát a kisebbségi kérdésekben. Kiegyensúlyozott és korrekt
viszony kiépítésére törekedett valamennyi anyaországi párttal, amit a napi aktuális
kérdések kapcsán kialakított együttműködésen és rendszeres konzultáción túl
elsősorban a parlamenti pártokkal létrejött magas szintű hivatalos tárgyalások jeleztek.
Megemlíthetjük ezzel kapcsolatban például a Fidesz-MPP Németh Zsolt alelnök
vezette küldöttségének 1997. márciusi ungvári látogatását vagy az MSZP hasonlóan
magas szintű delegációjával folytatott megbeszéléseket a KMKSZ Ung-parti
székházában, amelyeken a résztvevők egybehangzóan fogalmazták meg, hogy a
problémák kölcsönös megismerése és eredményes kezelése céljából a jövőben is
szorgalmazni kívánják a hasonló találkozók létrejöttét.186
Feladatának tekintette a Szövetség a kárpátaljai magyarság érdekeinek
megjelenítését a nemzetközi fórumokon is, elsősorban azokon, amelyek a kisebbségek
jogainak érvényesítésében és bővítésében játszhattak szerepet. Ebből a megfontolásból
vett részt a KMKSZ kezdetben megfigyelőként, később társult tagként, végül 1996
májusától teljes jogú tagként az Európai Népcsoportok Szövetségi Uniójának (FUEV)
évtizedek egyik kiemelkedő személyiségének mondható, aki elindította a magyar érdekvédelem felállítását,
majd egy szűk évtizeden keresztül vezető szerepet töltött be.
183
Tóth Mihály, a kilencvenes években a KMKSZ beregszászi alapszervezetének elnöke, majd a
Szövetségen belül végbement szakadás következtében az Ukrajnai Magyar Demokratikus Szövetség elnöke.
1994 és 1998 között a kijevi parlamentben képviseli a magyarok érdekeit.
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munkájában. Hasonló indíttatásból utazott Kovács Miklós elnök, parlamenti képviselő
Genfbe az ENSZ emberjogi és kisebbségi bizottsága kisebbségi munkacsoportjának
ülésére 1998 májusában.
Méltóképpen képviselte a KMKSZ vidékünk magyarságát a Magyarok
Világszövetségében. Következetes fellépésével nagyban hozzájárult a szervezet
elhúzódó belső reformjának sikeréhez, s súlyának megfelelő képviseletre tett szert
vezető testületeiben. 1995 októberében a Szövetség támogatásával megalakult az
MVSZ Ukrajnai Országos Tanácsa, amelynek legfontosabb feladata a kapcsolattartás
és az információcsere folyamatosságának biztosítása az MVSZ, illetve annak ukrajnai
tagszervezetei között. Az MVSZ és a tagszervezetei által lebonyolított rendezvények
közül mindenképpen ki kell emelnünk a Magyarok IV. Világtalálkozóját, amelyre
1996 júniusában került sor Budapesten. A világ magyarságának ezen a grandiózus
találkozóján a KMKSZ több mint 100 tagú küldöttséggel vehetett részt. Az 1996
októberében Budapesten megtartott tisztújító közgyűlésen az MVSZ elnökségében az
ukrajnai magyarságot dr. Soós Kálmán, a KMKSZ ungvári járási középszintű
szervezetének elnöke, Fodó Sándor, a KMKSZ tiszteletbeli elnöke, Milován Sándor, a
KMKSZ alelnöke és Vári Fábián László, a KMKSZ beregszászi járási középszintű
szervezetének elnöke képviselte. A kisebbségi léthelyzet alakulása a kilencvenes
években több állandó tényező befolyásolta. Ilyen volt például az ukrán jogalkotás,
mely sokszor figyelmen kívül hagyja a kisebbségeket, így a magyarságot. Az ukrán
alkotmány bevezető részében a nemzetiségeket az ukrán nép részeként tartják számon.
A másik dolog a pártokban, szervezetekben az egyetértés hiánya, mely az autonómia
létét is befolyásolja, hiszen annak esetleges megvalósításához teljes egységre lenne
szükség. Fontos, és egyben erős hátteret jelent az anyaországi kapcsolatok ápolása. Ide
sorolhatjuk a gyermek-támogatásokat, a főiskola beindítását, a középiskolák
felemelését, a különböző szervezetek támogatását stb. A határon túli oktatás
támogatására 1999 tavaszán létrehozták az Apáczai Közalapítványt mely, már
pályafutásának kezdetén egy erdélyi magyar egyetem alapításával szembesült.
Működésbe lendült a Magyar Állandó Értekezlet is, és második ülésén már olyan
alkotmányos problémákat tárgyalt, mint a külföldön élő magyar állampolgárok
választójogi kérdése, vagy az úgynevezett státusztörvény. 2001. június 19-én került
elfogadásra a magyar Országgyűlésben, így 1918 óta először jött létre olyan jogi keret,
mely egyszerre kezeli a Magyarország körül élő magyar kisebbségi személyek és
intézmények jogi helyzetét. Míg az előző kormányok nemzetközi jogi úton igyekeztek
pozitív változást hozni, addig az Orbán kormány ezen intézkedése az egyes
személyeknek és csoportoknak a magyar államhoz fűződő intézményes, politikai és
közjogi kapcsolatát hivatott szabályozni. Több volt, mint egy egyszerű jogszabály,
szimbolikus voltát fejezi ki Martonyi János külügyminiszter nyilatkozata is, melyben a
„nemzeti összetartozás törvényének” nevezte. A hatálya alá tartozó személyeket az
útlevél formájú zöld dokumentum, a magyar igazolvány, számos kedvezményre
jogosította és jogosítja fel még ma is. Tehát szimbolikus jelentősége mellett, kézzel
fogható anyagi előnyök is társulnak hozzá az emberek szemében: utazási, kulturális,
tudományos és oktatási kedvezmények, családtámogatás és egyéb, a mindennapi életet
megkönnyítő tartalmak. Sok helyütt úgy vonult be a határon túli köztudatba, mint a
magyar állampolgárság megelőlegezése. Ha jobban belegondolunk – nyilván nem jogi
szempontból – úgy tűnik, nem tévedtek sokat, hiszen a FIDESZ 2010-ben, ismételt
kormányra kerülését követően, betartotta ezen ígéretét.
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2006-ban átalakult a döntően közalapítványi rendszerben nyújtott, határon túli
támogatások rendszere és helyette létrehozták az úgynevezett Szülőföld Alapot, mely
az oktatás, kultúra, média és az önkormányzati együttműködés területén nyújtott
támogatást. Az előző rendszer gyengéjéhez hasonlóan, szintén jórészt a magyar
kormány és a határon túli politikai erők befolyása alatt állt. A közigazgatási reform
keretében megszüntette a Határon Túli Magyarok Hivatalát és a Miniszterelnöki
Hivatal Nemzetpolitikai Főosztálya lépett a helyébe. 187
A 2009 tavaszán leköszönő Gyurcsány Ferenc helyett Bajnai Gordon foglalta el
a miniszterelnöki széket. „Válságkormányként” definiálta magát, így, mint nevéből is
kitűnik, elsősorban a gazdasági világválság következtében elszenvedett gazdasági
károkat kívánta rendezni az országban. A határon túli magyarok mellett sokkal
szociálisabban lépett fel, mint elődje és hangsúlyozta: „szinte minden területen
spórolunk, de a külhoni magyarsággal szemben olyan kötelességünk, felelősségünk,
lelki értelemben vett adósságunk van, amelyet a nehéz körülmények között is
törleszteni kell.” Ennek megfelelően nem is csökkentek a határon túli magyaroknak
szánt támogatások, az egy éves időszak alatt. 188
A 2010-es tavaszi választások már a FIDESZ győzelmét hozták, majd a
kormány május 29-i megalakulása után rövidesen bejelentette, hogy megtartja korábbi
ígéretét és első intézkedései közt fog szerepelni a határon túli magyarok kettős
állampolgársága. Ezzel 2010. május 26-án a törvény szinte egyöntetű
megszavazásával, új fejezet nyílott a magyar nemzetpolitika történetében. 189
Aktuális viszonyok, összegzés, perspektívák
A határon túli magyarság sorsát Trianon óta nagyban befolyásolja az
anyaország mindenkori aktuális kormányának politikája. A két világháború közti
időben a Horthy-féle revizionista politika, mind a határon innen, mind a határon túl élő
magyarokban fenntartotta az egység érzetének az eszméjét, illetve a visszacsatolásra
való szándékot. Ekkor jelenítették meg a legmarkánsabban a „nem, nem soha”
politikát. A második világháborút követő szocialista éra ideje alatti teljes elzárkózás,
úgy gondolom a mai napig érzékelhetően megpecsételte a magyar-magyar
viszonyokat. Így nemcsak a kárpátaljai magyarság gondolatvilágából veszett ki a
Nagy-Magyarország eszme, hanem az anyaország is magára hagyta az elcsatolt
területeket. A rendszerváltással tört meg ez a folyamat, amely után új korszak
kezdődött a nemzeti újjászerveződés szempontjából. A demokratikus pártok
újjászületésével megjelenő nemzetpolitika, az alkotmányban megfogalmazott
felelősség jegyében, egyre nagyobb szerepet vállalt a „határontúliak” iránt. Mindez
nemcsak anyagi, de eszmei szinten is megnyilvánult, és napjainkra komoly
eredményeket hozott. Jóllehet a jobboldali politikai irányvonal felel meg jobban a
nemzetpolitika alapvonalainak, ugyanakkor – sok negatívuma mellett – elmondható,
hogy a baloldali kormányok sem fordítottak teljesen hátat a kisebbségben élőknek.
Mivel a téma tárgyalása során a legnagyobb hangsúlyt az kapja, hogy melyik
magyarországi párt, hogyan támogatja a határon kívül rekedt nemzettársait (és ezalatt
a szocialista párt bírálatát értem), az objektivitás érdekében fontosnak tartom
megemlíteni, hogy a kétezres évek második felében beköszönő gazdaság válság
Soós Edit [2010]
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (2009)
189
MTI [2010]
187
188

144

idején, talán az egyetlen olyan hely, amit nem érintettek a megszorítások az éppen a
határon túliak támogatása volt.190 Ugyanakkor vélhetően a gazdasági válság egyik
következménye a magyar politikában végbement nagyfokú jobbratolódás, mely
kihatással van/lesz a nemzetpolitikára, így a kárpátaljai magyarok életére is. A most
kialakult helyzetben, amikor is a FIDESZ-KDNP illetve a JOBBIK képviseletével a
parlamentben jobboldali többség alakult ki, már az eltelt kormányzati időszak alapján
elmondhatjuk, hogy az elkövetkezendő időszakban a magyar-magyar kapcsolatok
erősödése, fellendülése várható. Mivelhogy a jelen statisztikai adatok azt mutatják,
hogy a jobboldal eddig soha nem tapasztalt támogatásban részesül, lehetségesnek
tartom, hogy 15 évre meg tudja szilárdítani pozícióit (bár a gazdasági viszonyok miatt
ebben a kérdésben még elég bizonytalannak tűnhet bármiféle feltételezés), amely által
hosszabb és komolyabb együttműködés alakítható ki pl. a kárpátaljai magyarokkal is.
Nemcsak azért mert jobboldalról van szó, hanem inkább – és ez legalább annyira
fontos – mert a történelmi példák igazolják, hogy a gyakori kormányváltások esetében
nehezebb egy összeegyeztetett politikai párbeszédet folytatni a határon túl létező
aktuális politikai érdekképviselettel. Mint tudjuk, a KMKSZ politikai szerveződése a
jobboldallal, míg az UMDSZ a baloldallal szimpatizált, és ennek alapján változtatták a
politikájukat. Talán egy hosszú távú, ütőképes magyar kormány, vagy politikai
irányzat hatására a kárpátaljai sokszor kaotikusnak nevezhető viszonyok is
stabilizálódhatnának. A jövőre nézve a magyar politikai vezetésnek úgy érzem,
kötelessége lenne nemcsak a helyi magyarság nagyfokú támogatása, hanem, mint
fővédnök és patrónus, szétválasztani és kibékíteni a viszálykodó magyar –magyar
vezetést, amely sok esetben többet árt, mint használ a Kárpátalján élő magyaroknak.
Hiszen ha ők, mint vezetők nem tudnak megegyezni, mit várhatunk az egyszerű
közembertől, akinek mindennapi gondjai mellett ott szerepel a magyarságtudat
megtartásának kérdése, vagy az hogy milyen iskolába írassa kisgyermekét. Persze
örök kérdés, hogy akár a budapestiek, akár a beregszásziak, vagy ungváriak mennyire
képesek a már 20 hosszú éve tartó értelmetlen vitát beszüntetni. Odaállni egymás elé,
kezet fogni egymással, mint akik egy oldalon harcolnak, ugyanabban a háborúban és
testvéri szívvel tekintenek akár 15 évre előre, ahol azt látják: győzni fogunk.
Talán utópia, talán csak egy szép álom. Az emberek számára a saját önös érdekeiken
való túllépés általában a legnehezebb. Az „én” politikai megváltoztatása pedig sokszor
szinte elképzelhetetlen. A különböző irányelveket valló pártokkal lényegében csak egy
probléma van. Nem az oktatás, vagy egészségügy terén kialakult vitákra gondolok,
azok így vagy úgy eldőlnek. Azt tartom döntőnek, hogy egyik politikai párt, vagy
érdekképviseleti szervezet sem elsősorban magyar. Szomorú, de igaz. Elsősorban
jobb-, vagy baloldali, elsőként Kovács Miklósé, vagy Gajdos Istváné… Sokan ezekért
a mondatokért talán megköveznének, de úgy, mint külső szemlélő én így látom a
dolgokat.
Végezetül elmondható, hogy fontos, és egyben erős hátteret jelent az
anyaországi kapcsolatok ápolása. Ide sorolhatjuk a gyermek-támogatásokat, a főiskola
beindítását, a középiskolák felemelését, a különböző szervezetek támogatását stb.
Mindezen intézkedések nélkül nehezen lenne elképzelhető a magyar nemzeti öntudat
hosszabb távú fennmaradása. A kárpátaljai magyarság megmaradásának egyetlen
reménye az összetartozás erejébe vetett hit ápolása és fenntartása, mely nemcsak
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politikai, de kulturális szinten is kötelező feladat a ma érdekvédelmi csoportjai
számára.
Kárpátalja 15 év elmúltával… Remélem jobb lesz, és tudom, hogyha Istentől
kérünk rá áldást akkor, nincs az az ukrán kormány, vagy belső széthúzás, amely
megakadályozná, a kárpátaljai magyarság életben maradását.
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Túri László, Ungvári Nemzeti Egyetem
Kárpátalja 15 év múlva, avagy esélylatolgatások az
autonómia-törekvések tükrében

Bevezetés
Kárpátalja. Egy szó, amely közigazgatási területet, politikai fogalmat ugyanúgy
jelent, mint az én szülőföldemet, amelynek hányatott sorsa az előző majd száz évben
nagyon sok mindenre megtanította az itt élőket. Elképzelem, ahogy ennek a szónak az
újraértelmezésével, megjelenik előttem egy olyan jövőbeli haza, amely mentes lesz a
magyarság elleni atrocitásoktól, a magyar–ukrán, és a magyar–magyar ellentétektől,
ahol az apáknak nem kell külföldön munkát vállalni, hogy eltarthassák családjukat és
ahol nem jelent hátrányt az, ha valaki nem beszéli az államnyelvet. Ha a legnagyobb
problémát kellene megfogalmaznom, valószínűleg az érdekképviseletben kialakult
ellentétek meglétét hoznám fel. Jelen munkámban éppen ezért, a helyi politikai életben
végbemenő eredményeket, változásokat és jövőbeli kilátásokat szeretném boncolgatni.
Célok és Aktualitás
Az írásmunka céljául tűzhetjük ki annak megállapítását, hogy honnan hova tart
a kárpátaljai magyar politikai és kulturális élet. Hogyan és miért ment végbe a
KMKSZ-en belüli szakadás? Az így kialakult viszonyok között, mennyire vált erőssé a
megosztottság, egyáltalán az egység megszűnése kinek használt igazából? Ezekre a
kérdésekre keresve válaszokat megvizsgálom a napjaink előtti, főleg közelmúltban
lezajlott, a kárpátaljai magyarságra meghatározó érvénnyel bíró eseményeket, a
politikai választásokat, az új államalakulat viszonyát a kisebbségi léthelyzethez,
továbbá az anyaország viszonyát az Ukrajnában élő „övéikkel” szemben.
A téma aktualitásaként megemlíthetjük nemcsak az oktatásban végbemenő
negatív hatásokat, hanem a magyar igazolványok és a kettős állampolgárság körüli viták
kezelését, melyben a magyar érdekvédő szervek szerepe döntő hatású.
Bizonyos lélekszám alatt egy elszigetelt népesség nem képes a reprodukcióra, s
még létfeltételek közepette is lassú kihalásra vagy felmorzsolódásra, asszimilálódásra
van ítélve. Egy kisebbség számára a teljes megmaradás lehetőségét csak az autonómia
megléte jelentheti. Ezért válik egyre nélkülözhetetlenebbé a kárpátaljai magyarság
számára is az autonómia meghirdetése és megvalósítása.
Amennyiben azt a gondolatot állítjuk a középpontba, hogy milyen lesz szűkebb
pátriánk 15 év múlva, vissza kell tekintenünk a Trianon óta eltelt időszakra, amely
következtében oly sajátos viszonyok alakulhattak ki.
Öt állam határain belül
A határváltozások következtében az itt élő lakosok öt állam polgárai voltak a 20.
században anélkül, hogy kimozdultak volna szülőföldjükről: az Osztrák- Magyar
Monarchia felbomlása után a versailles-i békeszerződések következtében Csehszlovákia,
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a II. világháború alatt Magyarország, a párizsi békét követően a Szovjetunió, 1991 után
pedig Ukrajna állampolgárai lettek.
Ezek keretein belül, illetve a felsoroltakkal egybevéve, csak a XX. században 17
különféle államalakulatot vagy politikai fordulatot ért meg Kárpátalja lakossága. Ezek
kronológiailag felsorolva így néznek ki:
Osztrák-Magyar Monarchia 1918. nov. 15-ig
Magyar Köztársaság – 1918. nov. 16.-1918. dec. 20.
Ruszka Krajna – 1918. dec. 21.-1919. márc. 21.
Kőrösmezői Hucul Köztársaság – 1918. nov. 9.-1919. márc. 21.
Magyar Tanácsköztársaság – 1919. márc. 21.-1919. ápr. 19.
Román megszállás – 1919. ápr. 10.-1920. jún. vége
Csehszlovák megszállás – 1919. jan. 12.-1920. jún. 4.
Csehszlovák Köztársaság – 1920. jún. 4.-1938. okt. 7.
Csehek - szlovákok - Kárpátoroszok föderatív köztársasága – 1938. okt. 26.-1939. márc. 15.
Önálló Kárpát-ukrán Köztársaság – 1939. márc. 15. néhány óra
Magyar Királyság – 1939. márc. 15.-1944. márc. 21.
Hitleristák által megszállt Magyarország és a nyilasok kora – 1944. márc. 211944. okt. 23.
Csehszlovák Köztársaság – 1944. okt. 24.-1944. nov. 25.
Kárpátontúli Ukrajna – 1944. nov. 26.-1945. jún. 29.
Szovjetunió - Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság – 1945. jún. 29.-1991. aug.
23.
Ukrajna – 1991. augusztus 23-tól tól napjainkig
A különböző államok mindig más nemzet, más nyelvű kultúra dominanciáját
próbálták ráerőltetni az itt élőkre. Ezért is olyan nehéz, és bonyolult megérteni a
Kárpátalján lefolyt XX. századi eseményeket, és ezért is nehéz a jövőbe tekintés. 191
Az autonómiához kapcsolható általános tudnivalók
A kárpátaljai magyar közösség a témában megjelölt időszakban (1990-es évtized)
mintegy 154-152 ezer főt számlált. A többi határontúli közösséghez képest – legalábbis
statisztikailag – a két népszámlálás (1989-es és 2001-es) között nem csökkent drámaian
a létszáma, és Kárpátalja közigazgatási egységein belül sem romlott drasztikusan az
arányuk a többi nemzetiséghez képest. A kárpátaljai népesség 13%-át kitevő magyarok
84%-a egy 20 km széles sávban koncentrálódik a magyar határ mentén, a beregszászi
körzetben, az ungvári, a munkácsi és a nagyszőlősi körzetek egyes részeiben
tömbszerűen élnek, máshol szórványközösségeik találhatóak. A tömbben kb. 120 ezer, a
szórványban kb. 30 ezer magyar ember él. 192
A kárpátaljai magyarok döntő többsége, pontosabban háromnegyed része
faluhelyen él, és a több évtizedes szovjet diszkriminatív anyanyelvi képzési
lehetőségekből adódóan alacsonyabb presztízsű foglalkozásokat űz, miáltal igen nagy
veszélyt jelent a munkanélküliség. Ebben Kárpátalja ma különben is az élen áll az
országban.
Közigazgatásilag a tömb négy felé oszlik. A Beregszászi járásban lakók a 76%át, a Nagyszőlősiben 26%-át, az Unváriban 25%-át, a Munkácsiban 8,5%-át teszik ki a
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népességnek. Nagyobb létszámú magyar lakosság található Ungváron (8 ezer),
Munkácson (7 ezer), a Técsői járásban (5 ezer), Huszton és a Huszti járásban (5,5
ezer), a Rahói járásban (2,9 ezer) 193
Ezek az adatok képezik írásom alapját, vagyis célom világos képet nyerni annak
a 152 ezer magyarnak a képviseletéről, akik az itteni nemzeti létfennmaradásáért
felelnek. Ugyan nem csökkent drasztikusan a tárgyalt időben a magyarság lélekszáma,
viszont mégis megfigyelhető egy sajnálatos folyamat kezdete: beindult az
asszimiláció. Ennek megakadályozására hívatottak a magyar érdekvédelmi csoportok,
melyek tevékenysége a megmaradásért küzdők, vagy épp nem küzdők utolsó
visszahúzója lehet az identitás tudat feladásában. Mi lesz tizenöt év múlva? Milyen
méreteket ölt addigra az asszimiláció? Amikor a politikáról, gazdaságról, stb.
beszélnek elfelejtenek belegondolni abba, hogy néhány év múlva talán már nem lesz
kiért politizálni, nem lesz kit képviselni igazából. Ezért elsődleges feladatként a
többségi nemzetbe való beolvadás helyett egy jó irányú elszigetelődés
megvalósításában, esetleg egy laza közigazgatási terület létrehozásában látnám a
sikeres jövőbeli utat.
Az autonómiára való törekvés hagyományai Kárpátalján
A kárpátaljai magyar nemzeti törekvések kibontakozása már a hruscsovi időktől
kezdetét vette az u.n. „beadvány”-ok képében, melyek eredményeként sorban
megalakultak: a magyar sajtó alapjai, az Ungvári Egyetem magyar filológiai tanszéke,
majd az itt tanulók első szárnypróbálgatásaiként irodalmi körök, kulturális egyesületek
(Forrás-stúdió, József Attila Alkotóközösség), illetve ezeken keresztül még egy nem
elhanyagolható tényező: az érdekvédelem. A Gorbacsov által meghirdetett
„glasznoszty”, valamint a Szovjetunióban végbemenő változások pedig megadták a
végső lökést ahhoz, hogy a hatvanas évektől érlelődő magyar polgárjogi mozgalom
végre egy helyen egyesüljön 1989. február 26-án az ungvári filharmónia épületében
KMKSZ néven. Ekkor fogadták el a Szövetség alapítólevelét is.194
Kárpátalján sem a két világháború közötti első kisebbségi korszakban, sem a
háborút követő negyven-egynéhány esztendő során nem jött létre magyar
érdekvédelmi szervezet – igaz, más-más okokból –, így a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség, mint a kárpátaljai magyarság kulturális, politikai és szociális
érdekeit védő nemzetiségi társadalmi szervezet gyakorlatilag előzmények nélkül való.
A kultúra által életre hívott törekvés végkifejleteként létrejövő Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetségnek meghatározó szerepe volt, sőt ma is van az 1989 óta
végbemenő magyar politikai történésekben Kárpátalja területén. A munka egyik
aktualitását éppen ez a tényállás fejezi ki: napjaink magyar képviseletének közvetlen
előzményeinek tanulmányozása, annak érdekében, hogy kiderítsük, melyek azok a
tényezők, amelyek akár pozitívan akár negatívan befolyásolták a rendszerváltozást
követő idők magyar érdekvédelmét.
1989 a szervezetépítés, a tagságtoborzás jegyében telt. Sorra alakultak
Kárpátalja szerte a Szövetség alapszervezetei, melyek járási és regionális
szervezetekbe tömörültek. A már említett májusi választmányi ülésen megfogalmazott
állásfoglalásban, alig 3 hónappal az alakuló ülést követően, mintegy tízezres tagságról
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esik szó, egy évvel később pedig, a KMKSZ első közgyűlésén Fodó Sándor
beszámolójában elhangzott, a tagság száma megközelítette a 20 ezret.195
Az autonómiatörekvések az 1991. augusztusi moszkvai puccs után kaptak újabb
lendületet Kárpátalján. Ekkor több társadalmi szervezettel és párttal együtt a KMKSZ
is síkraszállt Kárpátalja Ukrajnán belüli autonómiája mellett, ugyanakkor továbbra
sem mondott le a Beregszász központú magyar autonóm körzet létrehozásáról. A
beregszászi járási tanács KMKSZ-frakciójának kezdeményezésére 1991 őszén
határozat születik arról, hogy az Ukrajna függetlenségéről dönteni hivatott országos
referendummal egy időben népszavazást tartanak a magyar autonóm körzet
létrehozásáról a beregszászi járás területén. A KMKSZ Választmánya nyilatkozatban
szólította fel Kárpátalja magyarságát, hogy a december 1-re kiírt népszavazáson
voksoljon Ukrajna függetlenségére, Kárpátalja különleges gazdasági státusára, a
beregszászi járásban pedig a magyar autonóm körzet létrehozására.
A KMKSZ beregszászi járási szervezetének elnöksége kezdeményezésére a járási
tanács KMKSZ-frakciója előterjesztése után 1991. december 1-jére népszavazást
rendeltek el e kérdésben a Beregszászi járás területén. Felhívással fordultak a járás
lakosságához, felvázolva a magyar autonóm körzet létrehozásának várható politikai,
kulturális és gazdasági előnyeit. Ekkor született meg a négy „IGEN”-szlogen, azaz. igen
Ukrajna függetlenségére, Leonyid Kravcsuk elnökségére, Kárpátalja különleges
önkormányzati adminisztratív státusára, illetve a Beregszászi központú Magyar
Autonóm Körzetre A beregszászi járásban a szavazók 93 százaléka Ukrajna
függetlensége mellett voksolt, 87,3 százaléka szükségesnek tartotta Kárpátalja
autonómiájának megvalósítását. A járás magyarsága számára azonban különösen nagy
jelentősége volt annak, hogy a szavazók 81,4 százaléka a Beregszász központú magyar
autonóm körzet létrehozására adta voksát.
Ukrajna függetlenné válása meg is valósult, ami azonban Kárpátalja autonómiáját
illeti, erre bizony a nép akarata ellenére nem került sor, csak évek múlva sikerült elérni,
hogy megyénk szabad gazdasági övezetté váljon. Ami pedig a magyar autonóm körzet
létrehozását illeti, ennek a kérdésnek a megoldását a felső hatalmi szervek egyszerűen
elszabotálták. A Beregszászi járás lakossága elsöprő többségének akarata tehát nem
érvényesült.196
Az autonómia megvalósításának elmélete
Az ekkor kidolgozott statútum az általános rendelkezéseiben az alkotmányba
foglalta „a Kárpátaljai Különleges Önkormányzatú Terület (KKÖT) létrehozását
(közigazgatási székhely: Ungvár) a közigazgatási egységek (járások) pontos
meghatározásával, és ezen belül Beregszász központtal a Magyar Autonóm Körzetet
(MAK), mely a Beregszászi járás területe mellett a Munkácsi, Ungvári és Nagyszőlősi
járások azon községeinek és nagyközségeinek területét, melyeknek lakossága legalább
50%-ban magyarnak vallotta magát, illetve a helyi népszavazás döntése alapján a
MAK területéhez kíván csatlakozni.”197
A MAK területén a hivatalos nyelv a magyar és az ukrán; Kárpátalján a
nyelvhasználatot a később létrehozandó ukrán nyelvtörvény és a kisebbségekről szóló
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törvények, valamint a helyi önkormányzati rendeletek határozzák meg. A KKÖT
hatásköréhez tartoznak a nemzeti és etnikai kisebbségeket érintő ügyek, az oktatás, a
szociális és gazdasági kérdések kezelése, a költségvetési és egyéb bevételi források
feletti döntés joga és a helyi önkormányzatok jogkörébe tartozó feladatok.
Ennek alapján a jövőben is egy hasonló horderejű tervezet tűzhető ki célként. A
kilencvenes években megindult kezdeti lendület alábbhagyott, s talán ezen lendület
újrajátszásával sikerülne eredményesebbnek lennie a magyar érdekvédelmi
csoportoknak. Persze minderről az ukrán vezetés is tehet, hisz a törekvéseket nem
durván letörve játszotta ki, hanem apróbb engedményeket téve. Így például a
Kárpátalja külön önkormányzatára indított próbálkozások, azzal záródtak le, hogy egy
laza külön státust nyerhetett a terület, amely gazdasági és vámügyi előjogokat élvez.
A területi önkormányzat központi szervei a Területi Közgyűlés, amely négy
évre választott képviseleti szerv, és az Önkormányzati Tanács, amelynek tagjait „a
járási önkormányzatok és a járási jogú városok (Munkács, Ungvár)
önkormányzatainak egy-egy választott képviselője; a Magyar Autonóm Körzet és a
Román Önkormányzati Szövetség egy-egy választott képviselője; a kulturális
(személyi elvű) autonómiával rendelkező nemzeti és etnikai kisebbségek egy-egy
választott képviselője alkotja.”198
A határon túli magyar kisebbségi közösségek esetében a többlépcsős
autonómiamodell lehet a megoldás. A szórványban élő magyarok személyi, illetve
helyi autonómiával, a határmenti sávban, tömbben élő magyarság területi
autonómiával, egész Kárpátalja pedig sajátos etnikai viszonyai következtében, mint
tájegységi autonómia illeszkedhetne bele hatékonyan az ukrán államtestbe, s mindezen
autonómiák egyidejű megléte biztosítaná Kárpátalja különböző etnikumú lakói
számára a garantált jogegyenlőséget és biztonságot.
A kárpátaljai magyarok önszerveződésének egyik hatékony formája lehetne a
Tisza melléki járás, aminek gondolatát a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
vetette fel. Az elképzelés szerint az ötszáz négyzetkilométert felölelő adminisztratív
egység az ungvári, a beregszászi, a munkácsi és a nagyszőlősi járások magyar
többségű részeiből alakulna, és önkormányzati alapon működne. Az új közigazgatási
egység ötvennyolc községi (közös) tanács kilencvennégy települését fogná össze, és
lakosságának több mint hetvenkét százaléka (112 ezer fő) magyar lenne. Kárpátalján
ugyanis a magyarság az összlakosságnak csupán a 12,5 százalékát teszi ki, miáltal
rájuk nem vonatkozna az Európai Regionális és Kisebbségi Nyelvek Chartája, aminek
elfogadásakor ugyanis az ukrán parlament húszszázalékos küszöböt állapított meg.
Ezért is vetődött fel az a gondolat, hogy végre előbbre kellene lépni az autonómia
irányába. Azt viszont be kell látni, hogy az érvényben lévő ukrán törvények 1996 óta
nem teszik lehetővé az autonóm egységek kialakítását. Következésképpen valamiféle
újszerű megoldást, más utat kellett választani. Így kristályosodott ki végül is a
megannyi elképzelés közül az előrehaladást jelentő lépés, amely szerint több magyar
vidéknek egy adminisztratív egységben való összefogásával célt lehetne érni. Ez
pedig, figyelembe véve a méreteket, éppen egy járásnak felelne meg. 199 Ukrajnában
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azonban mindmáig nem alakult ki az igazi önkormányzati rendszer. Ahhoz viszont,
hogy a kárpátaljai magyarság megmaradhasson, különféle intézményes és jogi
támaszokra van szükség. Éppen ezért a kérdés úgy vetődött fel, hogy mindenképpen
szükség van egy olyan adminisztratív-bürokratikus egység kialakítására, amely
felvállalná a magyarság érdekeinek képviseletét. Ugyancsak nem elhanyagolható
szempont az sem, hogy a járási közigazgatások nómenklatúrájában szembetűnően
jelentéktelen a magyarok jelenléte, ami óhatatlanul is azt jelenti: ezek a hivatalok
nincsenek felkészülve arra, hogy képesek legyenek a hozzájuk forduló magyarok
ügyeit megfelelő módon intézni, illetve képviselni. Másfelől pedig a magyarok sem
látják azt, hogy ilyen jellegű karriert futhatnak be, hogy ők is előre haladhatnak a
ranglétrán, hogy aktív részesei lehetnek az államépítésnek, az államügyek intézésének.
A törekvés azonban messze nem részesült egyértelmű fogadtatásban – mindenekelőtt
Kárpátalján, legfőképpen pedig járási szinten. Ugyanakkor itt azt is meg kell
állapítanunk, hogy például a legutóbbi 2010-es választások alkalmával a magyar
szavazók – talán a magyar pártok ellenségeskedő kampányának köszönhetően – sok
esetben ukrán jelöltre adták a voksukat. A különálló közigazgatási egység kérdéséről
már folytak tárgyalások, de eredmények nem születtek… E lépések célja
mindenekelőtt az, hogy felmérjék az ukránok hozzáállását, tisztázzák a Tisza melléki
járás megvalósításának jogi és politikai feltételeit. A KMKSZ elnökének elmondása
szerint az elképzelés fogadtatása igencsak felemás, hiszen a hatalom felső szintjén
megértik a kérdés felvetését, s annak jogosságát és ésszerűségét nem kérdőjelezik
meg. Ellenben alacsonyabb szinteken, azaz megyei és járási szinten egyértelmű a
negatív hozzáállás, noha az indoklások nehezen érthetők és fogadhatók el. Ez utóbbi
nyilvánvalóan abból adódik, hogy senki sem szeretné megbolygatni a már kialakult
berendezkedést, hiszen a változtatás lehetőségében bizonyára többen is saját hatalmi
helyzetük megingását, illetve annak elvesztését látják, viszont ezt így senki nem
mondja ki.200 Ellenben többen is megkérdőjelezik azt, hogy a KMKSZ-nek vagy az
UMDSZ-nek van-e egyáltalán joga arra, hogy egy ilyen kezdeményezést felvállaljon.
(Talán mindkettőnek közösen…)
Ukrajna kisebbségekkel kapcsolatos jogszabályainak áttekintése
Az, hogy mit tudunk kezdeni a saját vidékünk jövőbeli sorsával nagyban függ
annak az országnak az alkotmányától, amelynek jelenleg a területén élünk. Ukrajna
alaptörvénye ugyan egy demokratikus jogállam képét mutatja, melyben a nemzeti
kisebbségek egyenlő jogokat élveznek, mégis gyakorlatban nem teszi lehetővé egy
nemzet hosszú távú fennmaradását. Az egység oszthatatlansága, vagyis az autonóm
terület kiharcolásának gátja csak az egyik tény, ami megköti a kárpátaljai magyar
vezetés kezét. Néhány részlettel szeretném illusztrálni a kisebbségekre vonatkozó
helyzetet államunkban.
Ukrajna törvénye a nemzetiségi kisebbségekről így kezdődik:
„Ukrajna Legfelesőbb Tanácsa, az ukrán nemzetnek és valamennyi
nemzetiségnek a független demokratikus állam felépítésében való alapvető érdekéből
kiindulva, az emberi jogok és nemzetiségi jogok elválaszthatatlanságát elismerve, az
ukrajnai nemzetiségi jogok nyilatkozatának végrehajtására törekedve, a nemzetiségi
kisebbségekkel kapcsolatos nemzetközi kötelezettségekhez igazodva, azzal a céllal
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fogadja el a törvényt, hogy a nemzetiségi kisebbségek számára garantálja a szabad
fejlődéshez való jogot.”201(1992.06.25. Kijev, Leinyid Kravcsuk)
Ezen túlmenően az oktatási törvény (1991. június 4., 1996. március 23-án
módosítva), az egyesületi törvény (1992. június 16.) és nagyobb mértékben a
nyelvtörvény (1990. augusztus 1-jétől hatályos) is tartalmaz idevágó vonatkozásokat.
Ukrajna alkotmányának preambuluma gyakorlatilag az ukrán nép részeként
tartja számon Ukrajna állampolgárainak összességét, amikor az “ukrán nép” kategóriát
“Ukrajna valamennyi nemzetiségű állampolgára” jelentésben használja. Az eredeti
ukrán szöveg is a nép jelentésű kifejezést alkalmazza, s nem a nemzet jelentésű szót.
Az ukrán alkotmánynak a 10., 11., a 24. és a 92. cikkelye érinti a nemzeti kisebbségek
jogállásának kérdését. A 10. cikkely a szabad nyelvgyakorlást teszi lehetővé:
„…Ukrajnában szavatolt az orosz és a többi ukrajnai nemzeti kisebbség
nyelvének szabad fejlődése, használata és védelme…”
A 11. cikkely szerint az állam garantálja Ukrajna valamennyi őslakos népe és
nemzeti kisebbsége etnikai, kulturális, nyelvi és vallási sajátosságainak fejlődését:
„… Az állam elősegíti az ukrán nemzet és történelmi tudata, hagyományai,
kultúrája konszolidálódását és fejlődését, valamint Ukrajna valamennyi őslakos népe
és nemzeti kisebbsége etnikai, kulturális, nyelvi és vallási sajátosságának a
fejlődését…”202
A törésvonal keresése, avagy a helyi politikai erők széthúzásának
következményei
A jelenlegi helyzetben a törésvonal megkeresése és elemzése is fontos támpont
lehet a jövőre való reálisabb rálátás szempontjából.
Az ellentétes álláspontok két téma körül csoportosulnak: A magyar politikai
szervezeteknek a többségi nemzetet képviselő erőkhöz való viszonya, és a velük való
együttműködésben követendő stratégiák.
Az identitáspolitika alapkérdése, hogy a magyarság megmaradásához elegendőe a nyelvpolitikai jogok biztosítása és az állampolgári jogegyenlőség, vagy szükségese ezen túl az önálló kisebbségi intézményrendszer kiépítése?
„Míg egy nemzetiségnek nincs anyanyelvű iskolája, közigazgatása,
bíráskodása, lehetetlen a nemzettagokat ezektől eltérő problémák iránt,(…) lehetetlen
utat nyitni természetes osztályellentéteknek, a világnézeti ellentétek politikájának.”
Jászi Oszkár, 1918 203
A kilencvenes évek elején végbement változások után kialakult autonómiafelfogás, olyan egységes szervezeti keretekben gondolkodott, ahol a mozgalom egyben
az adott terület magyarságának önkormányzata is lehet. Ebben a modellben a
mozgalomból egyre inkább politikai párttá váló intézmény egyben az autonómia
megtestesítője is. Tehát egyszerre kell önkormányzatként az erőforrásokat menedzselő
szerepet, és mint politikai párt a nemzeti érdekvédelmet ellátnia. Ennek legkifejlettebb
formája az „állam az államban” elképzelés volt.
A legnagyobb problémák, amelyek a jövőben is kihatással lehetnek a nemzet
töretlen fejlődésére, a vezető érdekképviseletek élén álló személyiségekben található
rugalmasság hiányában keresendőek. A rendszerváltás óta létező személyi ellentétek
napjainkig beárnyékolják a magyar érdekvédelmi szervezetek munkáját, és ezáltal
Ukrajna törvénye a nemzetiségi kisebbségekről [2011]
Ukrajna Alkotmánya (1997)
203
idézi Tóth István [1999] 67. o.
201
202

153

kihatással vannak a hétköznapi emberek életére is. A kezdeti időkben a Fodó Sándor
(KMKSZ) és az ellenpólusként Tóth Mihály (UMDSZ) köré szerveződő csoport
osztozott a magyar választópolgárokon, majd a kétezres évek elejétől Kovács Miklós
és Gajdos István vetélkedése határozta meg a helyi politikai viszonyokat, illetve a
választások körüli botrányokat. 204
Kárpátalja 15 év múlva. Következtetések
Tehát ezek alapján megismerhettük, hogy miért is válságos a kárpátaljai magyar
politikai élet. Ezek orvoslására elsősorban a szervezetek, intézményrendszerek
átalakítására lenne szükség, értem ezalatt a politikai pártok összevonását és különálló
intézményeik megreformálását. Így például újra kell fogalmazni a KMKSZ-es
Beregszászi Főiskola és az UMDSZ-es Ungvári Egyetem intézményeinek politikáját.
A két vezető politikai párt fúziójának útjában azonban nemcsak a személyes ellentétek
állnának, hanem a kialakult hagyományos pártkonfrontáció. Másik oldalról viszont
figyelembe kell vennünk, hogy sokszor az anyagi érdekek táplálják az érdekellentétek
tüzét. Amennyiben kizárólag a helyi magyarság érdekeit szem előtt tartva, egy
egységes stratégiát kidolgozva lépnének fel ezek a pártok, valószínűleg jó néhány
személy esne el az addig élvezett anyagi javaktól.
Az egyik lehetőséget abban látom a bemutatott probléma megoldására, hogy
valamilyen külső ráhatás következtében – legyen az az ingatag ukrajnai politikai
történés vagy a nyugatról érkező „meleg áramlat” – előtérbe kerül az összefogás
lehetősége. Ennek egyik kezdeti formája a Kárpát-medencében 2010 óta végbemenő
megbékélési kerekasztal tárgyalások, amelynek kezdeményezője a felvidéki
származású magyarországi Európai Parlamenti képviselő dr. Surján László. Ezeknek a
megbeszéléseknek a keretein belül alkalom nyílt egy asztalhoz leültetni valamennyi
határon túli magyar terület ellenkező állásponton lévő személyeit. Abban az esetben,
ha folytatásra kerülne sor és sikerülne közelebb hozni egymáshoz a széthúzó erőket,
megvalósíthatóak lennének a legmesszemenőbb politikai célkitűzések is (akár a Tisza
melléki járás létrehozása 2025-ben)
Az autonómia megvalósításának reális esélyei nem túl ígéretesek. Sőt,
valószínűleg az utca emberét megkérdezve nagyfokú érdektelenséget tapasztalnánk,
ami azt jelentené, hogy az emberek többsége nem tartaná szükségesnek a különálló
önigazgatást, mivel nem tudja, hogy milyen előnyökkel járna az. Ennek a problémának
a kiküszöbölése érdekében fontos lenne a nagyobb arányú figyelemfelkeltés a témával
kapcsolatban. Vagyis egy olyan kampány indítása, amely nem azt tűzi ki célul, hogy
lejárassa a másik pártot, hanem azt, hogy egységben közös indítékkal és egy akarattal
szervezzenek egy olyan támogató közösséget, amelybe beletartozik az egyetemi
tanáron kívül az egyszerű gyári munkás is. Egyébként az autonómiára való törekvés
általában mindkét párt programjában megtalálható, viszont a kitűzött cél elérésének
módszereiben és eszközeiben már eltérnek az álláspontok.
A kárpátaljai magyarság autonómia-törekvései a felerősödő ukrán nacionalizmus és az
egyre növekvő gazdasági, szociális nyomor közepette fokozatosan háttérbe szorultak,
az elvi koncepciók helyett fontosabbá váltak a legalapvetőbb gyakorlati gazdasági
kérdések, a bérek kifizetésének ügye, a magyar nyelvű oktatás problémáinak
megoldása. Ma a legfontosabb kérdés Kárpátalján az, hogy képes-e az ukrán állam
olyan körülményeket biztosítani, amelyek gazdasági perspektívát kínálhat a magyar
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lakosságnak, vagy a magyar lakosság fiatal, munkaképes része – dacára a KMKSZ és
más szervezetek törekvéseinek – elsősorban gazdasági kényszerből az anyaországba
emigrál, megpecsételve ezzel a kárpátaljai magyarok jövőjét.
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