
Sajnos mára semmilyen használható leírás nem maradt a gépezetről, így nem tudhatjuk, 
milyen módon működött az egyáltalán. De még abban az esetben is, ha feltételezzük, hogy a 
sakkasztalban tényleg egy törpe méretű ember ült és játszott, Kempelen teljesítménye egye-
dülállónak tekinthető a készülék mechanikai részének megszerkesztése terén is. És az sem 
kétséges, hogy a XVIII. századi egyéb automaták fejlődésében a „Török" rendkívüli szerepet 
játszott. 

Kempelen Farkas a régi Pozsonynak - és rajta keresztül a soknemzetiségű történelmi Ma-
gyarországnak is - nagy fia volt, aki egy beteljesült gazdag élet után, 1804. március 26-án 
Bécsben halt meg. 
Németből fordította Klipp Anton Karíné Balogh Zsuzsanna Anton Klipp 

Magyar-rutén kétnyelvűség Kárpátalján 
1939. július -1944. október 

A magyar honvédség mindössze három napig tartó, 1939. március 15. és 17. közötti had-
műveletével két évtizedes elszakítottság, csehszlovák uralom után Kárpátalja hegyvidéki te-
rülete is újraegyesült Magyarországgal, ahová egy ezredéven át tartozott. (Mint ismert, négy 
és fél hónappal korábban, az 1938. november 2-i első bécsi döntéssel Kárpátalja déli, magyar 
lakta tiszaháti sávja már visszatért hazánkhoz, ahol önálló szakigazgatási egységként újjá-
szervezték a történelmi Ung vármegye egy részét, valamint Bereg és Ugocsa közigazgatásilag 
egyelőre egyesített vármegyét.) A hegyvidéki területen 1939. március 18-án déli 12 órától be-
vezetett magyar katonai közigazgatást július 7-én polgári közigazgatás váltotta fel, amelynek 
megvalósításában döntő állomás volt „A Magyar Szent Koronához visszatért kárpátaljai területek-
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nek az országgal egyesítéséről" szóló, az Országos Törvénytárban 1939. június 23-án kihirdetett 
VI. törvénycikk.1 E jogszabály hatályba lépésével 1939. július 7-én megkezdődött az addigi 
legkisebb ídterjedésű - 1 2 146 km2 ,671 512 lakos - , s főként hegyvidéki jellegű Kárpátalja tör-
ténetének új szakasza. 

Az 1939. március 18. és július 6. közötti katonai közigazgatás után ez a korszak öt szakasz-
ra osztható, amelyből négy a polgári igazgatás ideje. Az első: Perényi Zsigmond kormányzói 
biztos tevékenysége 1939. július 7. és 1940. szeptember 2. között, hivatali felmentéséig. Veze-
tői munkájának fő része a kétnyelvű közigazgatás kiépítése és a ruszin nép gazdasági-szociá-
lis felemelése alapjainak lerakása. A második: Kozma Miklós hivatali időszaka 1940. szeptem-
ber 12. és 1941. december 7. között, a politikus elhalálozásáig. Több mint egyéves működésé-
nek fő jellemzője a kárpátaljai terület erőteljes gazdasági fejlesztése, a nyugalom megteremté-
se, a művelődési élet újjászervezése. Ezek között a legjelentősebb a kétnyelvű, magvar-ruszin 
Kárpátaljai Tudományos Társaság, Ungvár - 1 lojKapnaicKoe OömecTBo Hayicb, YHraapi 
kezdemenyezése és létrehozása. A harmadik - s egyben leghosszabb, több mint kétéves - sza-
kasz: Tomcsányi Vilmos Pál kormányzói biztos polgári hivatali ideje 1942. január 5. és 1944. 
március 31. között, aki a nehezedő háborús viszonyok, az ellenséges hangulatkeltés ellenére 
kiegyensúlyozottan, higgadtan vezette a területet. 

Másnap, 1944. április elsején kezdődött Kárpátalja magyar igazgatásának utolsó, ötödik 
szakasza, amikor az 1440/1944. M. E. számú rendeletével a magyar kormány Ungvár tör-
vényhatósági jogú várost, Ung. Bereg, Ugocsa és a Máramaros vármegyéket, a Kárpátaljai 
Kormányzói Biztosság Ungi, Beregi és Máramarosi Közigazgatási Kirendeltségeinek területét 
hadműveleti területté nyilvánította, és annak kormánybiztosi tennivalói ellátásával Tomcsányi 
Vilmos Pált bízta meg. Négy nap múlva, 1944. április 5-én, Ungváron átvette hivatalát Kárpát-
alja negyedik, és egyben utolsó magyar kormányzói biztosa, Vincze András nyugállományú 
altábornagy, aki 1944. október 23-ig, hivatalának Ózdra való telepítéséig töltötte be ténylege-
sen tisztségét. Vezetésével ekkor tartották Ungváron az utolsó kormányzói biztosi értekezle-
tet. Közben a magyar kormány, még 1944. április 26-án - a saját kérésére - Tomcsányi Vilmos 
Pált felmentette hadműveleti kormánybiztosi tisztségéből, és a fenti napon ugyanerre a jog-
körre Vincze András altábornagyot nevezte ki 2 

Elöljáróban itt kell felhívnunk a figyelmet arra, hogy az 1939. július 7-én felállított Ungi, 
Beregi és Máramarosi Közigazgatási Kirendeltségek, vagyis ezek legfőbb irányító szerve, a 
Kárpátaljai Kormányzói Biztosság joghatósága alá eső terület és a néhány hónappal korábban 
megalakult Ung vármegye, valamint Bereg és Ugocsa közigazgatásilag egyelőre egyesített 
vármegyék köz- és szakigazgatásilag teljesen eltérően működtek. Ennek ellenére a jóval na-
gyobb kiterjedésű hegyvidéki jellegű Kárpátalja, és a vármegyei törvényhatósági keretek kö-
zött a korábbi dél-kárpátaljai (tiszaháti) részeken létrehozott két új vármegye továbbra is sok 
szálon kötődött egymáshoz, különösen a táj három városa. Mindenekelőtt azért, mert Ungvár 
hat szerepkört töltött be: rangja törvényhatósági jogú város, ezen kívül Ung vármegye, illetve 
az ahhoz tartozó Ungvári járás központja; emellett a Kárpátaljai Kormányzói Biztosság, azaz 
a kárpátaljai terület „fővárosa", valamint Ungi Közigazgatási Kirendeltségének, és a kiren-
deltség Ungvidéki járásának a székhelye. Munkács ugyan nem volt megyeszékhely, de négy 
szinten látott el közigazgatási feladatokat: megyei jogú város, ugyanakkor a kormányzói biz-
tosság Beregi Közigazgatási Kirendeltségének, illetve az ahhoz tartozó Munkácsvidéki járás-
nak, valamint Bereg vármegye Munkácsi járásának a központja. Végül a három szerepkörű 
Beregszász, amely szintén megyei jogú város volt, ezen kívül Bereg vármegye, valamint a Be-
regszászi járás székhelye. 

„A Magyar Szent Koronához visszatért kárpátaljai területeknek az országgal egyesítésé-
ről" szóló 1939. évi VI. törvénycikk're3 visszatérve, annak bevezetőjéből idézünk. „Emlékeze-
tül adom ezennel mindenkinek, akit illet, hogy Magyarország országgyűlésének képviselőháza és felső-
háza közös egyetértéssel a következő törvmycikket alkotta: A magyar törvényhozás mélységes áhí-
tattal ad hálát az isteni Gondviselésnek, hogy az elszakított Felvidék egy részének az 1938. év 

1 Melléklet a Belügyi Közlöny 1939. évi 28. számához, 105-107.old. Lásd még: Magyar Országos Le-
véltár (a továbbiakban: MOL.), K 774-1939., 55-57. old. 

2 Kárpáti Híradó (Ungvár), 1944. április 29., 3. old. 
3 Országos Törvénytár, 1939. június 23. 6. sz. 
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utolsó negyedében visszatérése után 1939. év március havában immár a Kárpátalja is vissza-
tért a Magyar Szent Korona testébe. A magyar haza bensőséges örömmel üdvözli és a szerető 
anya meleg gondoskodásával öleli keblére az északkeleti Kárpátoknak az ezeréves határok-
kal szegélyezett területével együtt visszatért sokat szenvedett hűséges fiait". A törvény 1. §-a 
kimondta, hogy a magyar törvényhozás jóváhagyóan tudomásul vette azokat az intézkedése-
ket, amelyeket a magyar kormány 1939. márciusában tett „Kárpátalja birtokbavétele végett" 
és elismerését fejezte ki a honvédségnek „önfeláldozó, lelkes kötelességteljesítéséért. A bir-
tokba vett területeket a magyar törvényhozás a magyar állam területéhez visszacsatolja". 

A törvénycikk 2. §-a úgy rendelkezett, hogy a jelen törvény erejénél fogva mindaddig, 
amíg Kárpátalján az országgyűlési képviselőválasztások megtartása lehetséges lesz, az 1939. 
június 10-ére egybehívott országgyűlés képviselőházának mint országgyűlési képviselők tag-
jai lesznek azok, akiket a miniszterelnök indítványára az országgyűlés mindkét házának a ha-
tározatával a képviselőházba meghívnak. Ezek száma legfeljebb tíz lehet, és olyan személyek 
közül kerülhetnek ki, akiket a kárpátaljai területek lakossága szenátorrá, nemzetgyűlési vagy 
tartománygyűlési képviselővé választott, a magyar pártok listáinak pótképviselői, vagy a 
Kárpátalja őslakossága által választott nemzeti tanácsok tagjai. A 3. §. az 1926. évi XXII. tör-
vénycikk 23. §-a alapján az élethossziglan kinevezhető felsőházi tagok számát negyvenhatra 
növelte, hogy Kárpátalja képviselete e kamarában is lehetővé váljék. 

A fentiek alapjáén rövidesen megvalósult Kárpátalja, illetve az ott élő rutén nép parlamenti 
képviselete. A képviselőház állandó igazoló bizottságának 1939. július 4-én tartott ülésén a 
testület elnöke, Csilléry András bemutatta a miniszterelnök június 30-án kelt 6.455/M. E. I. 
számú iratait, „melyekkel |a felvidéki] Demkó Mihály, Egry Ferenc, Fenczik István, Földesi 
Gyula. . . Korláth Endre, Ortutay Jenő... R. Vözáry Aladár, valamint [a kárpátaljai] Bencze 
György, Boksay János, Bródy András, Csuha Sándor, Hajovits Péter, Hápka Péter, Hokky Kár-
oly, Homicskó Vladimír, Spák Iván és Zsegora Ödönt arról értesíti, hogy az 1939: V. t.-c. 1. §-a, 
illetve az 1939: VI. t.-c. 2. §-a alapján az országgyűlés két Házának határozatával a képviselő-
ház tagjaiul meghívattak.. . A meghívásra vonatkozó miniszterelnöki értesítések megvizsgá-
lása után előadó javasolja, mondja ki a Bizottság, hogy [az imént felsorolt]... országgyűlési 
képviselők meghívását az országos határozattal megegyezőnek találta... A bizottság az elő-
adó valamennyi javaslatát elfogadta és megbízta őt azzal, hogy a bizottság határozatairól a 
Képviselőháznak jelentést tegyen".4 A jegyzőkönyvben már kilenccel több, 26 felvidéki képvi-
selő szerepelt, közöttük a korábbi öt honatya helyett heten jöttek a dél-kárpátaljai / tiszaháti 
magyarlakta területről. Demkó Mihály (Munkács) és Egry Ferenc (Ung vm., Kisgejőc) volt a 
két ú j „felvidéki" képviselő. (Mint említettük, az első bécsi döntés után, az 1938: XXXIV. t.-c. 2. 
§-ában foglalt felhatalmazás alapján, december 5-én 17 felvidéki - köztük öt Ung megyéből, 
illetve Bereg és Ugocsa közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyéből - érkezett képviselő 
vonult be a képviselőházba.) 

Kárpátaljáról tíz képviselőt hívtak be, akik az imént idézett miniszterelnök átirat alapján, 
szintén június 30-án foglalták el helyüket a képviselőházban Bródy Andrással (Ungvár) az 
élen. A többiek: Bencze György (1885-1946 után) gazdálkodó, tímármester (Bilke); Boksay Já-
nos (1874-1940) görög katolikus lelkész, politikus (Huszt); Csuha Sándor (Szobránc); Hajovics 
Péter (1896-1940) bútorgyáros, politikus; Hokky Károly (Nagyszőllős), Homicskó Vladimír 
görögkeleti vallású fogorvos (Ungvár); Spák Iván (1900-1946 után) újságíró, szerkesztő, politi-
kus (Ungvár); Zsegora Ödön (1895-1946 után) vasutas, (Nagybocskó), akik általában a koráb-
bi Autonóm Földműves Szövetség tagjai, illetve körzeti vagy helyi vezetői voltak. 

A kárpátaljai képviselők képviselőházi bevonulása után, vezetőjük Bródy András ebből az 
alkalomból mondott beszédében többek között kifejtette: „Ezt a népet, a magyarorosz nemze-
tet 20 évvel ezelőtt megkérdezése nélkül és akarata ellenére (Úgy van! Úgy van!) szakították ki 
a többszázéves együttélésből, az elmúlt húsz év távollét, szenvedés és elnyomatás azonban 
ennek a népnek a lelkét nem törte meg (Éljenzés.), ez a nép hű maradt a Szent István-i gondo-
lathoz. (Éljenzés a jobboldalon.) Én, mint ennek a népnek, a magyarorosz nemzetnek az egész 
magyarorosz törvényes képviselet által egyhangúan megválasztott feje és vezére (Élénk taps a 
Ház minden oldalán.), kötelességemnek tartom bejelenteni itt Önöknek, a magyar nemzetnek, 
az egész világnak, barátainknak és ellenségeinknek, hogy a magyarorosz nemzet a saját elha-

4 MOL. K 2. - 405. csomó. 1939-1944. A. V. - 2. csop. - 1 1 . csomó, 5-6. old. 
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tározásából tért vissza a Szent István-i birodalomba (Hosszantartó éljenzés és taps.), és otthonát, 
jövőjét, boldogságát új ezer esztendőre itt akarja és fogja megépíteni ősi testvérnemzetével, a 
lovagias magyar nemzettel egyetemben. (Élénk éljenzés és taps a Ház minden oldalán.)..." 

- „A magyarorosz nép mélységes háláját tolmácsolom a vitéz magyar hadseregnek (Nagy 
taps a Ház minden oldalán.), amelynek mint volt tartalékos főhadnagy, magam is tagja vagyok. 
(Elénk éljenzés és taps.) A magyar történelem legdicsőségesebb napjaiban II. Rákóczi Ferenc 
'Pro libertate' zászlaja alá a magyarorosz nép, a gens fidelissima felsorakozott, hogy Magyar-
ország függetlenségét és a testvéri magyar nemzet szabadságát megvédje. (Nagy taps.) Most a 
magyarorosz nép legsúlyosabb szenvedésének napjaiban a lovagias magyar nemzet vitéz és 
bátor hadserege fogott össze a hűséges magyarorosz néppel, hogy azt az idegen elnyomás 
alól felszabadítsa, és ma a két nép együttesen áll őrt a Kárpátok bércein. (Éljenzés és taps.) / 
Hálámat fejezem ki az egész magyar nemzetnek, amely az elnyomás húsz esztendeje alatt át-
érezte a mi szenvedéseinket, és felszabadításunkról egy pillanatra sem mondott le (Úgy van! 
Úgy van!), amikor pedig eljött a felszabadulás történelmi órája, szíve egész melegével, minden 
szeretetével a keblére ölelt bennünket. (Úgy van! Úgy van!) Felszabadulásunk tényével a két 
testvérnép húszéves álma valósult meg. Mi hűséggel, szeretettel és bizalommal jöttünk ide, és 
ezért szeretetet és bizalmat kérünk. Húsz esztendő állandó megpróbáltatásai és csalódásai 
után azzal a hittel és meggyőződéssel borulunk az újra megtalált anya kebelére, hogy annyi 
hányattatás és viszontagság után jobb napok virradnak a mi sokat szenvedett népünkre, és 
hogy amit egy idegen hatalom (azaz Csehszlovákia - B. J.) az egész világ színe előtt vállalt 
nemzetközi szerződés ellenére megtagadott tőle, azt meg fogja kapni az ősi hazában (Úgy van! 
Úgy van! - Jobb felöl.): nemzeti életének, szellemi, gazdasági és kulturális fejlődésének szabad 
lehetőségét az autonómia keretében (Úgy van! Úgy van! - Taps.) Végül köszönetet mondok a 
magyar országgyűlés mindkét Házának, hogy az új államépítés munkájába bennünket is be-
vont. Ünnepélyesen kijelentem, hogy ebben a munkában szívvel-lélekkel óhajtunk részt ven-
ni, csupán annyit kérünk a magyar országgyűlés mindkét Házától és a magyar kormányzat-
tól, hogy a Szent István-i állameszmének az új ezer évre való kiépítését illetően legyenek biza-
lommal a magyarorosz területen a magyarorosz nép élén álló azokkal a magyarorosz vezetők-
kel szemben, akik a Szent István-i állameszmét súlyos megpróbáltatásokon és börtönökön ke-
resztül eddig is képviselték. (Élénk éljenzés és taps.)".5 

A képviselőházi bevonulás után három hét múlva, július 22-én Bródy András vezetésével, 
a kárpátaljai képviselők ún. „magyarorosz parlamenti klub"-ot alakítottak. A politikus szep-
tember 2-án Ungváron indított lapjában, a Ruszszkaja Pravdában (?ónnéáy löääää), felhívást 
tett közzé népéhez, amely azzal zárult, hogy Bródy András tíz nappal korábban megalapítot-
ta a Magyarorosz Nemzeti Szövetséget, amelynek negyventagú központi tanácsába „beléptek 
a magyarorosz parlamenti klub képviselői, a magyarorosz nép kiválóságai. Ez a pártonkívüli 
szervezet az egész magyarorosz népünk legmagasabb nemzeti szervezete lesz, és céljául az 
egész magyarorosz népnek egy egészséges népi egységbe való tömörítését tűzi ki".6 A lap vé-
gül felhívta a magyarorosz népet, hogy lépjen be a szervezetbe, és fogjon össze „nagy népi 
egységben". 

A magyar országgyűlés felsőházának két kárpátaljai tagját, Kaminszky Józsefet, a Közpon-
ti Orosz Nemzeti Tanács elnöke és Ilniczky Sándor görög katolikus nagyprépostot 1939. júni-
us 30-án nevezte ki Horthy Miklós kormányzó. A magas papi méltóság 1939. július 7-én ma-
gánlevélben köszönte meg Teleki Pál miniszterelnöknek, hogy magyar törvényhozás Felsőhá-
za örökös tagjának nevezték ki. „...ősi Káptalanunk történetében nem volt példa arra, hogy 
valaki hasonló nagy polgári kitüntetésben részesült volna. Éppen ezért a Jóisten segítségével 
arra fogok törekedni, hogy a Magyar Hazáért és a magyar-ruszin testvériség szent ügyéért 
teljesítendő további odaadó munkával érdemeljem ki... szerénységemmel szemben tanúsított 
kegyes jóindulatát".7 A felsőházban, mint a Magyar Katolikus Püspöki Kar tagja, még egy 
egyházi személyiség képviselte Kárpátalját. Sztojka Sándor munkácsi görög katolikus püs-
pök, aki korábban, 1939. június 13-án Horthy Miklós kormányzó kezébe letette az állami es-
küt, és július l-jétől volt a felsőház tagja. 

5 Képviselőházi Napló, 1939. június 30., 1., 290-291. old. 
6 MOL. K 28., 271. tét., 248. old. 
7 MOL. K 28., 278. tét., 1939-L-17 888. sz., 2-3. old. 
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Az 1939. évi VI. törvénycikk 6. §-a utasította a miniszterelnököt, hogy „Kárpátalja önkor-
mányzatának szabályozásáról külön törvényjavaslatot terjesszen az országgyűlés elé". A ter-
vezett törvénnyel kapcsolatban Teleki Pál kormányfő a következőket szögezte le: „Már a fo-
lyó évi március hó 16. napján tett, többször idézett nyilatkozatomban és ezt követően is ismé-
telten kijelentettem, hogy ä visszacsatolás után az ősi kötelékeken belül önkormányzatot biz-
tosítunk a testvér rutén népnek". Az előbbiek szempontjából a miniszterelnök különös jelen-
tőségűnek tartotta azt a kiáltványt, amelyet Horthy Miklós kormányzó március 20-án intézett 
Kárpátalja népéhez, amely a többek között kijelentette: „A rutén népnek a magyar államiság 
keretén belül meg kell kapnia azt az önkormányzatot, amelyet azon kívül való életében elérni 
nem tudott. A nemzeti érdekek biztosításán felül a rutén nép minden fiának meg kell találnia 
a maga anyagi boldogulását, biztos alapokat kell találni arra, hogy a leigázottság, a jogtalan-
ság, a háttérbe szorítás korszaka után a szabadság, a jog és a testvéri összetartás korszaka vir-
radjon fel a gens fidelissima, Rákóczi fejedelmünk szeretett népe részére". 

Teleki Pál miniszterelnök az 1939. évi VI. törvénycikk indoklásában kifejtette: Miként a fel-
vidéki területeknek az országgal való egyesítésekor, a visszatért Kárpátalja esetében is „szá-
mot kell vetni azzal, hogy a több mint húsz éven át idegen uralom alatt állott területnek és 
népének az anyaország alkotmányos életébe, közigazgatási szervezetébe, igazságszolgáltatá-
sába, közgazdaságába és általában egész jogrendjébe való visszaillesztése csak folyamatosan 
mehet végbe... Csak így lehet a visszacsatolás következtében a legkülönbözőbb jogterülete-
ken s a legváltozatosabb életviszonyok körében felmerülő kérdéseknek a lehető leggyorsabb 
megoldását kielégítően biztosítani és a törvényhozás munkáját a jövőre nézve ezekben a kér-
désekben szilárdan megalapozni. Ezeknek a rendelkezéseknek a megtétele során azonban a 
m. kir. kormány természetesen mindenkor számot fog vetni a törvényhozásnak a kárpátaljai 
önkormányzat megvalósítására irányuló szándékával".8 

Szintén június 22-én, az 1939. évi VI. törvénycikk elfogadásának napján jelent meg a 
6200/1939. M. E. számú kormányrendelet „A Magyar Szent Koronához visszatért kárpátaljai terü-
let közigazgatásának ideiglenes rendezéséről",9 Jogforrása az előbbi törvény 6. §-a. A kormányha-
tározat elöljáróbein kimondta: „A m. kir. minisztérium a Magyar Szent Koronához visszatért 
kárpátaljai terület közigazgatására vonatkozóan addig is, amíg ezt a kérdést a kárpátaljai ön-
kormányzattal kapcsolatban törvény nem rendezi, a következőket rendeli". A Teleki Pál mi-
niszterelnök által egy évvel később, 1940. július 23-án az országgyűlés elé terjesztett kárpátal-
jai önkormányzati törvényjavaslatot elsősorban a katonai felsővezetés nyomására, döntően az 
1940. augusztus 30-i második bécsi döntést - mellyel Észak-Erdély és a Székelyföld újraegye-
sült Magyarországgal - megelőző hetekben érzékelhető igen feszült magyar-román viszony 
miatt, a kormányfő augusztus 5-én visszavonta. A köznyelvben, illetve a nem hivatalosan Ru-
ténföldnek is nevezett területen, a Kárpátalja kétnyelvű közigazgatását felállító 6200/1939. M. E. 
számú kormányrendelet intézkedései - mint alapjogszabály - azonban 1944. októberéig, a terület szov-
jet katonai megszállásáig érvényben maradtak, és a szakigazgatás annak alapján, illetve arra hivatkozva 
hozott további rendelkezéssekkel működött. 

A 6200/1939. M. E. számú kormányhatározat lényege, hogy a Magyarországgal újraegye-
sült kárpátaljai területen átmeneti közigazgatási szervezetet vezetett be, amely addig marad 
érvényben, amíg az önkormányzattal kapcsolatban az igazgatást törvényhozási úton, végle-
gesen nem rendezik. Ezt az átmeneti, ideiglenes rendezést a szabályozta a szóban forgó kor-
mányhatározat. Ez az állapot két fő szempontból tért el az első bécsi döntéssel megnagyobbo-
dott akkori Magyarország közigazgatási rendszerétől. Az egyik, hogy a végrehajtói hatalmat 
a kárpátaljai területre miniszteri ranggal kinevezett kormányzói biztos képviselte, a másik a 
vármegyei önkormányzat teljes elhagyása. A kormányzói biztost - a miniszterelnök előter-
jesztésére - az államfő nevezi ki, illetve menti fel, s akiknek a székhelye Ungvár, miként a mel-
lé rendelt főtanácsadónak is. 

A járások és községek szervezetére - az egyes eltéréséket nem tekintve - a magyar jogsza-
bályok voltak az irányadók. A közigazgatási kirendeltség alatti hatósági fokozat, a járások 
változatlanul fennmaradtak, élükön továbbra is főszolgabírók álltak, a vármegyei rendszer-

8 Országos Törvénytár, 1939. június 23. 6. sz. 
9 Belügyi Közlöny, 1939. július 6.30. sz., 769-773. old. 
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hez hasonló hatáskörrel. „A tisztviselők kiválogatása is az őslakosság teljes figyelembevételé-
vel történt. A közigazgatási kirendeltségeknél, az árvaszékeknél és a főszolgabírák működési 
körében a m. kir. belügyminiszter összesen 91 fogalmazói és 100 segédhivatali, továbbá 43 
szolgai [ti. kézbesítői] állást, illetőleg alkalmazást szervezett. Ezeknek az állásoknak a betölté-
sénél az őslakosság érdekeinek teljes figyelembe vételét az mutatja, hogy mind a három köz-
igazgatási kirendeltség vezetője, továbbá a 12 főszolgabíró közül 9, és mind a három szolgabí-
rói kirendeltség vezetője az őslakossághoz tartozik. A trianoni Magyarországból csak annyi-
ban kerültek tisztviselők Kárpátaljára, amennyiben a szakmai szempontok és a jogrend válto-
zása azt elkerülhetetlenül megkívánták".1 0 

A kormányhatározat az állások betöltésénél, illetve a képesítés tekintetében kedvezményt 
nyújtott a visszatért kárpátaljai és a felvidéki területek lakosainak. Az állások elnyerésénél ezt 
az ún. elsőbbségi igényt a 7.800/1939. M. E. számú rendelet részletesen szabályozta. Ez a jog-
szabály rendezte a tisztviselők fizetési osztályokba (csoportokba) való sorolását, és ebben a te-
kintetben lényeges kedvezményeket adott azoknak, akik korábban magyar, illetve cseh-szlo-
vák közszolgálatban álltak. Az előbbiekkel kapcsolatban rá kell muta tnunk arra, hogy a Kár-
pátaljai Kormányzóságot felállító magyar kormányzat igen kedvezően viszonyult az ott élő 
volt cseh-szlovák közszolgálati alkalmazottakhoz, akiket a közigazgatás megszervezéskor 
nem tudtak alkalmazni, illetve nem neveztek ki, de - magyar szempontból - a magatartásuk 
megfelelő volt. A cseh-szlovák államtól élvezett illetményeiket - mint illetmény-előleget, 
vagy segélyt - pengő értékben mindaddig folyósították számukra, illetve megkapták, amíg 
munkajogi helyzetüket véglegesen nem rendezték. A megélhetésükről magyar állam tehát át-
menetileg is gondoskodott . 

A külön kárpátaljai jogterületet felállító 6200/1939. M. E. számú kormányrendelet teljes 
egészében meghagyta a községi szervezetet, ezek önkormányzati szerveinek a működése 
azonban átmenetileg módosult. A képviselőtestület és a községi elöljáróság nem tisztségvise-
lő tagjait a főszolgabíró, a községi (kör-)orvost a belügyminiszter, a vezető jegyzőket, illetve 
körjegyzőket a kormányzói biztos, a többi tisztviselőt és egyéb alkalmazottat a főszolgabíró 
nevezte ki.11 Az ügyek vitelében a rendelet általában megtartotta a hagyományos magyar 
rendszert, és csak ott változtatott, ahol azt a vármegyei testületi hatóságok hiánya megkíván-
ta. A községi elöljáróság, a képviselőtestület és a főszolgabíró határozatait másodfokon egysé-
gesen a közigazgatási kirendeltség vezetője bírálta felül, ezért ez esetben a köz-, illetve a ma-
gánérdekű ügyek kettéválasztása nem valósult meg. A gyámügyekben is a közigazgatási ki-
rendeltségek vezetői határoztak másodfokon. 

A Kárpátaljai Kormányzó Biztosság területén a miniszteri hatáskör változatlan maradt , 
mert végső fokon az adott ügy tárgya szerint illetékes miniszter hozott döntést. Az ügyinté-
zéshez kapcsolódott az a különösen fontos rendelkezés, amely a polgári közigazgatás beveze-
tésének napjától, 1939. július hó 7-étől az országos érvényű közigazgatási jogszabályok hatá-
lyát a kárpátaljai területre is általánosan kiterjesztette, mert a kivételek egészen szűk körre 
korlátozódtak. 1939-től „a községekben 122 községi (kör-)jegyző, 3 adóügyi jegyző, 180 se-
gédjegyző végzi a közigazgatás nehéz munkáját 190 írnokból és 84 díjnokból illó segédsze-
mélyzettel. Több új körjegyzőség létesült az általános közigazgatás megjavítása érdekében".1 2 

Az imént felsoroltak szerint épült fel a kárpátaljai terület általános köz- és szakigazgatási 
szervezete, amely magába foglalta a tanügyi igazgatást, valamint az iskolai ügyeket is. Annak 
következtében, hogy a kormányzói biztos a tankerületi királyi főigazgató, a közigazgatási ki-
rendeltségek vezetői pedig a királyi tanfelügyelő hatáskörét is betöltötték. 

A kormányrendelet 12. §-a intézkedett a hatósági fokozatokról. „(1) Azokban a közigazga-
tási ügyekben, amelyekben elsőfokon a községi elöljáróság, a községi képviselőtestület, a fő-
szolgabíró vagy az árvaszék határozott, másodfokon a közigazgatási kirendeltség vezetője 
határoz. (2) Az ügy tárgya szerint illetékes miniszter határoz azokban a közigazgatási ügyek-
ben, amelyekben első- vagy másodfokon a közigazgatási kirendeltség vezetője vagy 

10 Sótonyi Gábor: Kárpátalja közigazgatása. - In. Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai. Szerk. 
Mártonffy Károly, Bp., 1941,622. old. 

11 Belügyi Közlöny, 1939. július 6.30. sz., 770-772. old. 
12 Sótonyi G„ i. m. 621-622. old. 
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elsőfokon a kormányzói biztos járt el".13 A szakigazgatási szervezet felépítésében további el-
térés csak a pénzügyi és a földmívelésügyi igazgatásban található, amelyekről külön jogsza-
bályok intézkedtek. 

Nyelvhasználat 
A Kárpátaljai Kormányzói Biztosság joghatósági területét létrehozó 6200/1939. M. E. szá-

mú rendelet nagy hangsúlyt helyezett a ruszin nép anyanyelvének használatára. A kormány-
rendelet előírta: I. fejezet, 7. §. (3) „Ha a belügyminiszter a község hivatalos nevét magyar és 
magyar-orosz nyelven állapította meg, a kétnyelvű elnevezést együttesen kell használni". 11. 
§. (1) „A kárpátaljai területen az állam hivatalos nyelve a magyar és a magyar-orosz". (2) „A 
törvényeket hiteles fordításban magyar-orosz nyelven is ki kell adni" . (3) „A kárpátaljai terü-
leten külön hivatalos lapot kell létesíteni; a külön hivatalos lap kiadásáról a kormányzói biz-
tos gondoskodik". (4) „Azokat a miniszteri rendeleteket, amelyeknek hatálya a kárpátaljai te-
rületre kiterjed, az ország hivatalos lapjában (a Budapesti Közlönyben) való közzététellel kell 
szabályszerűen kihirdetettnek tekinteni és a rendelet hatályba lépésének napja szempontjából 
is a Budapesti Közlönyben való közzététel napja az irányadó; az említett rendeleteket azon-
ban - lehetőleg a Budapesti Közlönyben való megjelenésükkel egyidejűen - a kárpátaljai terü-
let hivatalos lapjában magyar és magyar-orosz nyelven hasábosan szintén közzé kell tenni". 

(5) „A kárpátaljai terület külön hivatalos lapjában kell közzétenni a kormányzói biztos által 
kiadott szabályrendeleteket, a kormányzói biztos vagy a közigazgatási kirendeltség vezetője 
által kiadott általános jellegű rendelkezéseket és közleményeket; a közzététel magyar és ma-
gyar-orosz nyelven hasábosan történik". (6) „A kárpátaljai terület lakosai a kárpátaljai terüle-
ten m ű k ö d ő állami és önkormányzati hatóságokhoz, valamint a m. kir. miniszterekhez ma-
gyar-orosz nyelven is fordulhatnak, és ebben az esetben a választ magyar-orosz nyelven kell 
megadni".1 4 A kormányhatározat tehát egyértelműen kimondta, hogy a kárpátaljai területen 
az állam hivatalos nyelve a magyar és a magyar-orosz, vagyis a rutén nyelv. Ezzel a Kárpátal-
jai Kormányzói Biztosság egész területén biztosította a kettős államnyelv használatát, hiszen 
lakosai ru tén nyelven is fordulhattak az ott működő állami és önkormányzati hatóságokhoz, 
sőt az egyes minisztériumokhoz, ahonnan ugyancsak rutén nyelvű választ kaptak. 

A törvényeket hiteles fordításban, külön hivatalos lapban rutén nyelven is meg kell jelen-
tetni, amelyről a kormányzói biztos gondoskodik. Ez a lap tulajdonképpen a Budapesti Köz-
löny és a Kárpátaljai Kormányzói Biztosság hivatalos közlönyének volt a közös kiadása, mert 
hasábosan - magyar és rutén nyelven - ebben jelentek meg mindazok a miniszteri rendeletek, 
amelyeknek hatálya a kárpátaljai területre kiterjedt. Továbbá itt tették közzé a kormányzói 
biztos által hozott szabályrendeleteket, valamint a kormányzói biztos, illetve a közigazgatási 
kirendeltségek vezetői által kiadott általános jellegű rendelkezéseket, és közleményeket. Az 
egyik első, 1939. augusztus 8-án kiadott kormányzói biztosi szabályrendelet volt „a jegyzői 
magánmunkálatokért felszámítható díjak" megállapítása a kárpátaljai területen. Ez többek 
között azért volt fontos, mert a jogban járatlan ruszinok ezrei a helyi tisztviselőkhöz fordultak 
segítségért beadványaik megfogalmazásakor. Például az aláírások hitelesítéséért egy, a ka-
taszteri birtokívek hiteles másolatának első íve kettő, minden további ív egy pengőbe került.15 

Perényi Zsigmond, Kárpátalja első kormányzói biztos 1939. július 7-én kezdte meg műkö-
dését, és a hónap végén, július 29-én „...nagy anyagi áldozattal és nem csekélyebb munkával 
- megjelent a kárpátaljai hivatalos lap 'Kárpátaljai Közlöny' [ - flonKapnaTCKufi BHCTHHKT., 

'Podkarpatszkij Visztnik'] cimmel. Pontosan úgy hasábosan, ahogy a rendelet megszabta. Az-
óta is minden héten megjelenik, sokszor igen nagy - 50-60 oldal - terjedelemben. Erre a lapra 
a 'teljes önkormányzatot ' ígérő cseh államban a rutének húsz évig hiába vártak. Megható jele-
net volt, amikor az egyik rutén előkelőség a lap első példányát, mint valami drága ajándékot 
végigsimogatta, aztán könnybe lábadt szemmel nézte a betűket, majd a kétnyelvű felírás kö-
zött levő magyar címert csókkal köszöntötte. A kettős nyelvhasználat teljes keresztülvitelét je-
lentette az is, hogy a polgári közigazgatás megindulását követő három héten belül sok tízezer 

13 Belügyi Közlöny, 1939. július 6.30. sz., 771. old. 
14 Uo.: 770-771. old. 
15 MOL., K 774-1939., 50., 53. old. 
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példányban 68 különböző iratminta készült magyar és rutén nyelven hasábosan. A kormány-
zói biztos melletti külön fordítóosztály működik".1 6 Nemcsak a kárpátaljai hivatalos közlöny 
kiadására, hanem a rutén nyelvű hivatalos nyomtatványok, a különféle tájékoztatók és kiad-
ványok gyors és pontos elkészítésére már a polgári közigazgatás megindulása után két héttel 
Ungváron külön állami nyomdát létesítettek. Sőt itt nyomtatták az új ruszin nyelvű tanköny-
veket - köztük az egységes rutén nyelvtant - , amelynek összeállítói külön figyeltek a kárpát-
aljai rutén nép nyelvi sajátosságaira. 

A Kárpátaljai Kormányzói Biztosság kétnyelvű kiadványainak nagy száma miatt azok egy 
részét később a Kárpátaljai Tudományos Társaság ungvári nyomdájában állították elő. Ilyen 
volt például volt például az 1941. december 31-én keltezett, Ungváron megjelent, A/5-ös for-
mátumú füzet. Címe: „TÁJÉKOZTATÓ / a kárpátaljai területen végrehajtott fóldbirtokrendezés fe-
lülvizsgálatával kapcsolatos bejelentési kötelezettségről - HHXOPMA Ulfl / omnocumejibHo 3CIH801H0Ü 
oŐH3aHHOcmu eb cetuu rb peeu3Íeio no3eMejibHOZO ynopHdKOGaHiH, npoeeőenoso Ha ílodKapnamcKoCi 
meppumopiu,l/ (INFORMACIJA / otnoszilyetelyno zajavocsnoj objazannosztyi v szvjazi z 
revizijeju pozemelynogo uporjadkovanija provedenogo na Podkarpatszkoj territorii.) A tájé-
koztatót - „a kárpátaljai terület kormányzói biztosa helyett" - dr. Mágocsy (Sándor), a kor-
mányzóság közgazdasági osztályának a vezetője jegyezte. 

Közigazgatási beosztás 
A kárpátaljai polgári közigazgatás bevezetésének a napján, július 7-én lépett hatályba 

Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter 14.500/1939. B. M. számú, június 30-án kiadott ren-
delete: „A visszatért kárpátaljai területen a községnevek megállapítása, továbbá a közigazga-
tási kirendeltségek és a járások területi beosztása".18 Ezzel megszűnt Kárpátalján az 1939. 
március 18-án déli 12 órától, azaz csaknem négy hónapig fennállt katonai igazgatás. Termé-
szetesen az előbbi rendelet is - miként a kárpátaljai ügyekben valamennyi - , a 6200/1939. M. 
E. számú kormányhatározatra hivatkozott. A belügyminiszter rendelete kimondta, hogy ez 
előbbi kormánydöntés 7. §-ának (3) bekezdése alapján állapította meg a felsorolt települések 
nevét a visszatért kárpátaljai területen. Elrendelte: 1. §, (1)...„A magyar és a magyar-orosz 
nyelven megállapított községneveket együttesen kell használni. (2) Az eligazodás meg-
könnyítése végett a jelen rendeletemhez csatolt jegyzék feltünteti azt, hogy a 3. §-ban felsorolt 
községeknek az 1918. évi október hó 31. napján és az 1939. évi március hó 15. napján mi volt a 
neve. A 2. és a 3. §. írta elő a három közigazgatási kirendeltség elnevezését, területét és szék-
helyét, illetve a hozzájuk tartozó járásokat, azok központját és az alájuk rendelt községeket. 

Az Ungi Közigazgatási Kirendeltséghez - melynek székhelye Ungvár - az Ungvidéki, a 
Szobránci, a Perecsenyi és a Nagybereznai járások tartoznak. Ez utóbbiak központja Ungvár, 
Szobránc, Perecseny és Nagyberezna, ahonnan 29, 18, 42, illetve 65 községet igazgattak. A 
Nagybereznai járásban Takcsány székhellyel külön szolgabírói kirendeltséget állítottak fel, 
ahonnan a járás összesen 65 településéből 19 falut irányítottak. 

A Beregi Közigazgatási Kirendeltség székhelye Munkács, működési területe a Munkács-
vidéki, az Ilosvai és Szolyvai járás. Ez utóbbiak központja Munkács, Ilosva és Szolyva, ame-
lyekből 74,38, illetve 66 települést vezettek. A Szolyvai járásban Alsóverecke góccal szolgabí-
rói kirendeltséget alakítottak ki, ahonnan a kismegye 32 faluját vezették. 

Fontos megjegyezni: a két kirendeltség területe döntő részben nem tért el az 1918-ig fenn-
állt történelmi Ung és Bereg vármegyéktől. Kivéve az 1938. november 2-i első bécsi döntéssel 
lecsatolt tiszaháti tájaikat és az ungi kirendeltség gyarapodását északnyugaton, ahol az 
Zemplén vármegye Szinnai járásának - Szinna járási székhely nélkül - a nagyobb részével, 34 
ruszinlakta községgel gyarapodott. 

A Máramarosi közigazgatási kirendeltség központja Huszt, területéhez a Huszti, a 
Nagyszőllősi, az Ökörmezői, a Técsői és a Rahói járásokat rendelték. Ez utóbbiak székhelye 
Huszt, Nagyszőllős, Ökörmező, Técső és Rahó, amelyekből 21, 29, 26, 35, illetve 16 községet 

16 Sótonyi G., i. m. 621-622. old. 
17 Kárpátaljai Tudományos Társaság nyomdája, Ungvár. 1942.^14. sz., 1-9. old. 
18 Belügyi Közlöny, 1939. július 6. 30. sz., 781-787., 802. old. A kárpátaljai terület községeinek jegyzéke: 

uo., 788-801. old. 
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Magyar - román körbélyegzők. Ezt a pecsétformát Kárpátalja önkormányzat i területén 
összesen 77 rutén laka település önálló postahivatalában használták Nagyberezna 
('BejiHKoe Eepe3Hoe\járási székhelytől a hasonló rangú Rahó településig ('PaxHB', Rahiv). 

' A L S Ó A P S A N 
H H W H f l A H Ü J A 

4 0 XIL16. 

POSTAÜGYN 
n o m t A r g H T . y 

S Z Á L D O B O S 
CA/lftO&OlU'b 

AO XII. 21. 

P O S T A Ü G Y N . 
n O l i l T . A r E H T . 

A kisebb rutén településeken - összesen 34 helyen - postaügynökségek működtek, 
amelyek négyszögletes bélyegzőket alkalmaztak. További példák: Alsókaraszló - 3apHHa 
(Zaricsa), Malomrét - )KopHaBa (Zsornava), Vucskómező - BYMKOBOC (Vucskovoje). 

irányítottak. A Técsői járásban Dombó székhellyel szolgabírói kirendeltség működöt t , amely-
hez a járás 35 falujából 10 tartozott.19 

Összefoglalva: a magyar kormány által létrehozott Kárpátaljai Kormányzói Biztosság terü-
letén a há rom közigazgatási kirendeltség 12 járást foglalt magába , melyeken belül három szol-
gabírói kirendeltséget létesítettek. A kormányzósághoz összesen 459 település tartozott, ezek 
közül 15 nagyközség, 444 kisközség volt, az utóbbiakból 107 körjegyzőséget alakítottak ki.20 

A kárpátaljai terület körjegyzői beosztásáról a 17.196/1939. B. M. számú belügyminiszteri 
rendelet intézkedett, amely - természetesen - ugyancsak két nyelven, magyaru l és ruszinul 
(cirill betűkkel) közölte az egyes települések nevét.21 Az 1939. július 7-én hatályba lépett ren-
delet végrehajtása azonnal megkezdődöt t , és az év második felében a Kárpátaljai Kormányzói 
Biztosság területén már mindenhol alkalmazták a magyar és rutén kétnyelvűséget . Nemcsak 
a települések nevében, az összes községjelző táblákon, h a n e m a vasúti á l lomások feliratain, a 
postai bélyegzőkön, a hivatalos pecséteken, stb., amelyről később részletesen szólunk. 

Népszámlálási adatok 
Röviddel a polgári közigazgatás bevezetése után, a minisztertanács határozata alapján a 

visszatért kárpátaljai területen 1939. július 16. és 24. között - július 15-i állapotfelvétellel -
nép-, földbirtok- és állatösszeírást végeztek mintegy kétezer számlálóbiztos részvételével. En-
nek végleges adataiból közlünk. A Kárpátaljai Kormányzói Biztosság joghatóságának ekkori 
kiterjedése 12 061 k m 2 . Ebből az Ungi Közigazgatási Kirendeltség 2941 km 2 , amelyhez a 
Nagybereznai (1417 k m 2 ' 52 172 lakos), a Perecsenyi (624 km 2 , 26 666 lakos), a Szobránci (462 
km2 , 24 057 lakos) és az Ungvidéki járás (438 k m 2 , 2 5 648 lakos) tartozott. A Beregi kirendelt-
ség területe 2828 km 2 , részei az Ilosvai (753 km 2 , 57 565 lakos), a Munkácsvidéki (667 km 2 , 

19 Belügyi Közlöny, 1939. július 6.30. sz., 781-787., 802. old. 
20 Magyar Statisztikai Zsebkönyv 1939. Szerk. Mike Gyula. Bp., 1939, 301. old. 
21 Budapesti Közlöny, 1939. szeptember 2.199. sz., 16-19. old. 



72 831 lakos) és a Szolyvai járás 408 km 2 ,60 933 lakos). A Máramarosi Közigazgatási Kiren-
deltség kiterjedése 6292 km2, amely a Huszti (962 km2 , 82 015 lakos) a Nagyszőllősi 473 km2 , 
62 032 lakos), az Ökörmezői (1150 km2 , 41 533 lakos), a Rahói (1939 km2 , 67 314 lakos) és a 
Técsői járást (1768 km 2 ,94 795 lakos) foglalta magába. A kormányzói biztosság összlakossága 
ekkor 667 561 fő, ebből 128 543 személy az ungi, 191 329 fő a beregi, 347 689 fő máramarosi ki-
rendeltség területén élt. 

Az összlakosság anyanyelvi megoszlása: „rutén"/ ruszin 498 290 (74,7 %), magyar 57 562 
(8,6 %), „jiddis, zsidó" 61 092 (9,1 %), szlovák 24 818 (3,7 %), román 14 464 (2,2 %), német 9340 
(1,4 %). A népösszeírás felekezeti eredményei a kárpátaljai területen: görög katolikus 412 961 
lélek (61,9 %), római katolikus 39 818 (6,0 %), református 14 825 (2,2 %), görögkeleti 114 659 
(17,2 %), izraelita 80 598 (12,1 %). A népösszeírás alkalmával a kárpátaljai területen a lakók 
magyar tudását, illetve a magyarul való írás és olvasás ismeretét is kérdezték a számlálóbiz-
tosok. Az összlakosságból 132 240 fő (19,8 %) tudott magyarul, a népesség kereken egyötöde 
(köztük voltak természetesen a magyar anyanyelvűek is). A nem magyar anyanyelvűek közül 
74 678 fő (12,2 %) tudott magyarul? 2 

Az Ungi Közigazgatási Kirendeltség területén fekvő 155 kisközség 34 körjegyzőséghez; a 
Beregiben 176 kisközség 32 körjegyzőséghez; a Máramarosi kirendeltségben 113 kisközség 41 
közjegyzőséghez tartozott. Az Ungi kirendeltség területén ekkor nem volt nagyközségi rangú 
település, a Beregiben kettő, a Máramarosiban 13 volt nagyközségek száma. Az összeírás idő-
pontjában a kárpátaljai terület összesen 12 járásában 459 települést (15 nagyközség, 444 kis-
község), valamint 107 körjegyzőséget jegyeztek fel.23 Számításaink szerint a Kárpátaljai Kor-
mányzói Biztosság területének 52,16 %-át a Máramarosi kirendeltség foglalta el, és népességé-
nek az 52,13 %-a is ott lakott. 

A hivatalos kétnyelvűség területei 
A Kárpátaljai Kormányzói Biztosság joghatósági területét létrehozó 6200/1939. M. E. szá-

mú rendelet - mint említettük - nagy hangsúlyt helyezett a ruszin nép anyanyelvének hivata-
los használatára. Ajogszabály I. fejezetének 11. §-a 1. bekezdése előírta: „A kárpátaljai terüle-
ten az állam hivatalos nyelve a magyar és a magyar-orosz". A minisztertanács még a kárpátal-
jai polgári közigazgatás bevezetése napján 1939. július 7-én, majd ezt követően a július 25-én 
tartott ülésén akként határozott, hogy „a Kárpátalján működő állami hatóságok, hivatalok 
összes külső megjelöléseiben a magyar és a magyarorosz nyelvet mindenütt használni kell. 
/Elől a magyar megjelölés, utána vagy alája ugyanolyan nagyságú betűkkel a magyar-orosz megjelö-
lés". (Kiem. - B. J.) „A Kárpátalja területén működő közhivataloknál / :üzemeknél, posta, táv-
írda, vasút: / szolgálatot teljesítő összes alkalmazottak, a közbiztonsági szervek és a fegyveres 
erő tagjai szigorú utasítást kell kapjanak magatartásukra nézve".24 Teleki Pál kormányfő arra 
kérte a pénzügyminisztert, hogy intézkedjen: „a pénzügyminisztérium alá tartozó összes kár-
pátaljai hatóságok és hivatalok külső megjelölésénél az előbb említett határozat a legsürgő-
sebben végrehajtassák".25 Ez a következő hetekben meg is történt. 

A közhivatalok nyelvhasználatát szabályozó 5.800/1939. M. E. számú, és a már többször 
idézett 6200/1939. számú kormányrendeletek intézkedéseit egészítette ki, illetve bővítette az 
1939. augusztus 2-án közzétett 18.136/1939. M. E. számú jogszabály. Ez utóbbi legfontosabb 
rendelkezése, hogy Kárpátalján a magyarorosz nyelv nem nemzetiségi nyelv, hanem második 
államnyelv. A nyelvkérdést gyakorlati kérdésnek kell tekinteni és semmi körülmények között 
sem szabad belőle politikumot csinálni. A rendelet többek között előírta, hogy az alkalmazot-
tak ügyfeleikkel a szóbeli érintkezésben a magyarorosz nyelvet kötelesek használni, ha 
magyarorosz nyelven fordulnak hozzájuk. Ehhez az ún. átmeneti időben tolmácsot is igénybe 
vehetnek. A magyarorosz nyelvű beadványt ugyanúgy kötelesek elfogadni, mint a magyar 

22Az 1939. évi kárpátaljai nép-, földbirtok- és állatösszeírás eredményei. Tájékoztató megjegyzések. I. 
Összefoglaló táblázatok. - In.: Statisztikai Kéziratos Közlemények. Bp., 1940. Magyar Kir. Központi 
Statisztikai Hivatal, 2., 18-20. old. 

2 3 Magyar Statisztikai Zsebkönyv 1939., i. m. 301., 312. old. 
24 MOL. K 27., Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1939. július 7., valamint 1939. július 25. 
25 Uo., K 28., 96. tét., 1939-L-18 103. sz. 
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nyelvűt. A közhivatalokban használt űrlapok 
nyomtatott szövegrészét kétnyelvűen kell előállí-
tani. A hivatalos helyiségekben kétnyelvű felira-
tokat kell kifüggeszteni. 

Itt említjük meg, hogy a Honvédvezérkar főnö-
ke 1939. augusztus 9-én rendelkezést adott ki ar-
ról, hogy „a kárpátaljai kiegészítésű [anyaországi] 
csapatoknál, ahol a magyarorosz ajkú legénység 
az összlegénységi létszám 50 %-át meghaladja, 
...a csapatnyelv a magyarorosz, a vezényleti és 
szolgálati nyelv azonban mindenütt magyar ma-
rad". Külön utasítást kaptak a Kárpátalja terüle-
tén állomásozó alakulatok parancsnokai: „Kárpát-
alján úgy a csapatoknál, mind a honvédhatósá-
goknál tényleges szolgálatot teljesítő tisztektől el-
várom, hogy a magyarorosz nyelvet egy éven be-
lül a szolgálat igényeinek megfelelően elsajátít-
sák".26 

A kétnyelvű - magyar, illetve magyar-orosz 
(rutén) - táblák elhelyezését a már ismertetett ren-
deletek és a fenti minisztertanácsi határozatok 
alapján a középületeken, a települések határában, 
vasútállomásokon - például DOMBÓ 
flYEOBOE (Dubovoje)27 - mar 1939 júliusában 
megkezdték. Kétnyelvű vasúti menetrendet is ki-
adtak, s „az erdei vasút és az erdőhivatalok körbé-
lyegzői is két nyelven készültek, azaz magyarul és 
cirill betűkkel, ruthénul".2 8 Meg kell jegyeznünk, 
hogy Kárpátalja márciusi, Magyarországgal való 
újraegyesülése után a cseh nyelvű feliratokat eltá-
volították a vidéken - így például Munkácson is - , 

de ez az intézkedés az orosz (rutén) cirill betűs feliratokat nem érintette. 
A kárpátaljai postai forgalomban - mint említettük -1939. március 15. és április 30. között 

katonai tábori postahivatalok látták el a levél- és küldeményszolgálatot. A Magyar Kir. Posta 
a polgári közigazgatás megindulása után, 1939. júliusában vezette be a magyar-rutén két-
nyelvűséget Kárpátaljai Kormányzói Biztosság területén. Ezt követően a terület 1944. októbe-
ri szovjet megszállásig 77 helységben kétnyelvű koronás, vonalkázás nélküli postahivatali 
körbélyegzőket használtak. Felül félkörben az adott település magyar neve, alatta a Szent Ko-
rona rajzolata, majd vízszintesen a keltezés, majd alul félkörben a helység rutén, cirill nagybe-
tűkkel vésett elnevezése. Például: „ALSÓSZINEVÉR - CMHEBHPV ('Szinevir'); „HAJASD -
BOJIOCflHKA" (Voloszjanka'); „ÖKÖRMEZŐ - BOJIOBOE" ('Volovoje'); „TISZABORKUT -
KBACbl" ('Kvaszi'). E korbélyegzőkön ún. posta ellenőrző-betűket is feltüntettek, több válto-
zatban. 

A fenti 77 településen kívül 34 községben postaügynökség működött , ahol szintén kétnyel-
vű hely-keletbélyegzőket alkalmaztak, ezek formája azonban nem kör, hanem téglalap alakú 
volt. A két változatú helységnév, illetve a keltezés alatt tüntették fel, hogy az adott helyen 
ügynökség látta el a postai szolgálatot. Például: „FELSŐKEREPEC / BblLUHIM KOPOllEH b" 
('Visnyij Koropec'); „HORLYO - I'y/yibOBO" (Chudlyovo); „SZALDOBOS / CAJI/IOKOIUV 
('Szaldobos') - keltezes - „POSTAÜGYN. / nOUIT.ArEHT". ('Post.agent.').29 

26 Fedinec Csilla: A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918-1944. Galánta-Dunaszerdahely, 
2002,340. old. 

27 Benes, Kard: Vasúti közlekedés Kárpátalján. Bp., 1996,121. old. 
28 Pankotai Gábor: Erdészek Máramaroson. Nagykanizsa, 1992,86., 130. old. 
29 Simády Béla: Kárpátalja postatörténete. Bp., 1991,104-108. old. 
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Magyar-rutén ajánlási ragjegy 1939. és 1944. között: Aknaszlatina, Szerednye 
Az 1940. augusztus 30-án hozott második bécsi döntőbírósági határozattal Észak-Erdély és 

a Székelyföld újraegyesült Magyarországgal. Ekkor ismét rendezték a vármegyehatárokat, 
amely Kárpátalját is érintette. „A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi terü-
let közigazgatásá"-ról szóló 7.800/1940. M. E. számú kormányrendelettel Nagyszőllőst, Ki-
rályházát és hét környékbeli falut az újonnan létrehozott Ugocsa megyéhez; Aknaszlatina, 
Técső, Visk nagyközséget és öt környező községet Máramaros vármegyéhez csatolták.30 A 
Kárpátaljai Kormányzó Biztosság Máramarosi Közigazgatási Kirendeltségéhez addig tartozó, 
és többségében magyarlakta településeken működő postahivatalok 1939 júliusától használt 
magyar-rutén kétnvelvű hely-kelet bélyegzőit - AKNASZLATINA ('AKHA-CJ1ATMHA'), 
KIRALYHÁZA ('KMPAJIbrA3A'), KOZÉPAPSA ('CEPEflHfl AniilA'), NAGYSZOLLŐS 
('HAilb-CEBJlEBIllV), TECSŐ (THHEBV) es VISK ('BbllliK'b') - a következő évtől, 1941-től 
egynyelvűvé tették. Ezek most ismertetett körbélyegzőin a cirill betűs helységnév zárójelben 
szerepelt, amelyeknek egy része azonban nem rutén elnevezés volt, hanem cirill betűkkel vé-
sett magyar. E bélyegzőket úgy tették egynyelvűvé, hogy kivésték belőlük az addig zárójel-
ben lévő cirill betűs helységnevet, és a helyükbe körívet illesztettek be díszítésként. E telepü-
lések számára ekkor egynyelvű, magyar ajánlási ragjegyeket is rendszeresítettek. 

A Kárpátaljai Kormányzói Biztosság területén az ajánlottan feladott levelekre 1939 júliusá-
tól kétnyelvű ajánlott ragjegyeket ragasztottak. így például függőlegesen: „R Ajánlott", mel-
lette két sorban: „Szerednye - CepejHoe" ('Szerednyoje'), alatta a ragszám, esetünkben 809. E 
postai szolgáltatáshoz is természetesen magyar, illetve rutén kétnyelvű „Ajánlott küldemények 
feladóvevénye" űrlap készült, amelynek címszövege: „Postai feladóvevény / nourroBbiíí 
peuennc" ('Postovij recepisz'). 

Rózsaszínű papírlapra, fekete betűkkel nyomtatták a kárpátaljai területen használt belföldi 
pénzesutalványokat, azonos nagyságú magvar és rutén nyelvű szöveggel. „BELFÖLDI POS-
TAUTALVÁNY / FIOIUTOBblM IlEPF.BO/r ('Postovij perevod'), három mellékrovata: „FEL-
ADÓVEVÉNY - nEPEÜMC" ('Perepisz'), illetve „SZELVÉNY - KYnOH" ('Kupon'), illetve 
„Beszedett díj - Bhi6pana onjiaTa" ('Vibrana oplata', valójában: 'Kiszedett díj'). E nyomtatvány 
ára az előre rányomott, a Magyar Szent Koronát ábrázoló postabélyeg szerint 2 fillér. A hason-
lóan kétnyelvű, vörös színű papírra készült ún. „Postatakaréklap" 20 fillérbe került. 

A Magyar Kir. Posta 1939. júliusában magyar-rutén nyelvű, ún. közönséges levelezőlapo-
kat is forgalomba hozott a Kárpátaljai Kormányzói Biztosság területén. A feliratuk és azok 
nagysága azonos: „LEVELEZŐLAP-IlOUITOBA KAPTOMKA" ('Postova kartocska'); „Ára ... 
fillér - UHHa ... XHJiJiepoB" ('Cina ... fillerov'); „Feladó - FIoaaBaTejib" ('Podavatyel'). A levele-
zőlapok színe, valamint értéke változó volt a rájuk nyomtatott s a Magyar Szent Koronát, a cí-
mert, a karmaiban kardot tartó turulmadarat ábrázoló postai bélyegek szerint. A 6 fillér érté-
kű lapot sárgászöld, a 10 filléres sötétzöld színűt 1939-ben hozta forgalomba a Magyar Kir. 
Posta, amely az utóbbi színűből 1940-ben is jelentős példányszámot állíttatott elő. Az 12 fillér 
értékű sötétzöld levelezőlapok 1941-ben, a 8 filléres zöldek 1943-ban készültek. 

A Magyar Kir. Államvasutak, a MÁV Budapestről Kárpátaljára vezető vonalain, illetve a 
helyi vasúti szakaszokon is bevezették a magyar-rutén kétnyelvű, koronás körbélyegzők 
mozgópostai használatát. így például 1939. és 1944. között a 34. számú mozgóposta működött 
a „BUDAPEST-KŐRÖSMEZŐ HACHHA" ('Jaszina'), illetve a „KŐRÖSMEZŐ HACHHA-BU-
DAPEST"; a 39. számú „BUDAPEST-TARACKÖZ TEPEI1IBA" ('Teresva'), illetve a „TARAC-
KOZ TEPEUIBA-BUDAPEST" között. A 305. számú mozgóposta 1941. és 1944. között állt 

Belügyi Közlöny, 1940. november 3.250. sz., 1. old. 
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fenn a „BUDAPEST-NAGYKÁROLY-KŐRÖSMEZŐ HACHHA", illetve a „KŐRÖSMEZŐ 
HACHHA-NAGYKAROLY-BUDAPEST"; a 306. számú is az előbbi időszakban futott a „BU-
DAPEST-DEBRECEN-KŐRÖSMEZŐ HACHHA", illetve a „KŐRÖSMEZŐ HACHHA-DEB-
RECEN-BUDAPEST" viszonylatban. A fentieken kivül 1940-1941-ben a Budapest-Nagyká-
roly-Királyháza, illetve a Királyháza-Nagykároly-Budapest közötti 305. számú; valamint a 
Debrecen-Királyháza, illetve Királyháza-Debrecen viszonylatú 306. és 307. számú, 1940. és 
1944. között szolgálatot teljesítő mozgóposták érintették Ugocsa vármegye egy részét. A 305. 
számú mozgópostán 1940-ben, „Budapest-Debrecen-Királyháza", illetve „Királyháza-Deb-
recen-Budapest" felirattal ún. kisegítő gumibélyegzőt alkalmaztak, közepén koronás címer-
rel. 

A kárpátaljai területre Budapestről célirányba érkező, illetve onnan a fővárosba induló 
mozgóposták mellett helyi vasúti mozgóposták is működtek. így például 1939. és 1940. között 
a 61. számú a „MUNKÁCS-VOLÓC BOJIOBEU" ('Volovec'), illetve a „VOLOC BOJIOBEU-
MUNKACS" fővonalon. Ugyancsak vasúti fővonalon futott 1939. nyarától és 1944. őszéig az 
„UNGVÁR -SIANK1", illetve a „SIANKI-UNGVÁR" közötti 72. számú mozgóposta az 
Uzsoki-hágón át a történelmi magyar-lengyel határtól néhány km-re az Erdős-Kárpátok észa-
ki oldalán fekvő határállomásra. A 74. számú mozgóposta 1939. és 1944. között, a 384. számú 
1940. és 1944. között a helyiérdekű „BEREGSZÁSZ-KOVÁCSRÉT KY1HHHHA" ('Kusnyica'), 
illetve „KOVACSRÉT KYII1HHUA-BEREGSZASZ" viszonylatú keskeny nyomtávolságú vas-
úton üzemelt. Az utóbbi vonalon ugyancsak kétnyelvű, koronás ún. jegyzékelőmenet körbé-
lyegzőket is használtak. 

A jegyzékelő és az ún. egyéb postamenetek kétnyelvű bélyegzőit a fővonalak egyes pályá-
in is alkalmazták. így például 1939-től 1944-ig „KŐRÖSMEZŐ-TARACKÖZ / HACHHA-
TEPEIHBA" ('Jaszina-Teresva'), 1940-től 1944-ig „FENYVESVÖLGY CTABHA- UNGVÁR" 
('Sztavna') között oda-vissza. Természetesen a helyiérdekű szakaszokon is, így 1939-től 
1944-ig a „TARACKÖZ-KIRÁLYMEZŐ YCTHOPHA" ('Usztcsorna') viszonylatban. A 
„NAGYSZOLLŐS-KOMLÓS KOMJIYUlb" ('Komlus') vonalon csak 1944-ben indult meg a 
jegyzekelőmenet szintén kétnyelvű bélyegzővel. 

A vasútállomásokon felállított postai levélszekrényeket ürítő alkalmazott egy négyszögle-
tes hely-keletbélyegzővel értéktelenítette a küldemények bélyegeit. Ezt követően a mozgó-
postának csak az irányítást kellett elvégezni. Az előbbi bélyegzőket használták 1940. és 1944. 
között Huszt, Kőrösmező és Rahó pályaudvarán. Például: „HUSZT - X Y C T V - keltezes -
„PU. LEVÉLSZEKRÉNYBŐL - H 3 )K.,ZT nOlIlT.CKPHHbKH" (Tz zs.d.post, szkrinyki'). A * , a . 
rövidítés „/Ke.iexíHafl aopora" ('zselezsnaja doroga'), jelentése: pályaudvar. (A település rutén 
nevének végződése e bélyegzőn „keményjel".) Kezdetben Királyháza vasútállomásán is hasz-
nálták az előbbi, magyar-rutén kétnyelvű szögletes bélyegzőt, de a település Ugocsa várme-
gyéhez való csatolása után kivésték belőle a cirill betűs két sort, s 1941. és 1944. között egy-
nyelvűként alkalmazták. 

A kárpátaljai területen az ún. készpénzzel bérmentesített küldemények kezelésére mind-
össze egy hely-keletbélyegzőt készítettek, amelyet a legnagyobb forgalmú, a vidék egyik köz-
ponti postájának is tekintett huszti hivatalban használtak. Felirata felül, félkörben ma-
gyar-rutén azonos nagyságú szöveggel: „KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE - ORJIAHEHO 
rOTOBKOKD" ('oplacseno chotovkoju'), alatta a Szent Korona rajzolata, majd vízszintesen a 
keltezés, és alul félkörben a helység: „HUSZT - XYCTb". Ezt a belyegzőt kizárólag piros szí-
nű festékkel alkalmazták 31 (Huszt rutén nevének a végződése e bélyegzőn „lágyságjel", tehát 
a névalkalmazás e helység esetében nem volt következetes.) 

Végül még egy magyar-rutén kétnyelvű bélyegzőt említünk, amelyet a nyelvhatáron, de 
már a Kárpátaljai Kormányzói Biztosság területén, a Munkácstól északnyugatra fekvő 
Beregrákos községben használtak. Az 1941. évi népszámláláskor a település egyébként vi-
szonylagosan magyar többségű volt: 3 578 fős népességéből 1 723 magyar (48,16 %), 1 527 ru-
tén (42,68 %),32 a település közigazgatása ezért kétnyelvű volt. Az eredetileg hivatali fejbé-

31 Simády B., i. m. 1991, 101-107. old. Lásd bővebben: Palotás Zoltán: Kárpátalja postabélyegzői 
1939-1944. - I n . Philatelica, 1. rész: 1981.2. sz„ 13-23.; 2. rész: 1982.1. sz„ 29-38. old. 

32 Kárpátaljai településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai (1880-1941). Szerk. Kepecs József. Bp., 
1996. Központi Statisztikai Hivatal, 78., 152. old. 
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lyegzőt feltehetően az egyetlen beregrákosi hely-keletbélyegző meghibásodása miatt vették 
használatba 1944-ben, bár azzal dátumot nem tudtak nyomtatni. E szögletes bélyegző ezért 
különleges, kétsoros felirata: „RÁKOS- PAKOlllHH" ('Rákosin').33 

A Kárpátaljai Kormányzói Biztosság területén a hatósági-hivatali levelezésben kétnyelvű -
latin és cirill betűs - nyomtatványokat, vagy ilyen fejléccel ellátott papírt használtak. Egy pél-
da: az ungi közigazgatási kirendeltséghez tartozó ungvidéki járás Ungváron székelő főszol-
gabírója 1435/1940-kig. számú, a kormányzói biztosnak június 14-én írt kérelmének fejléce li-
la színű pecséttel kétsoros és azonos betűnagyságú: „Ungvidéki járás főszolgabírója. / OHp. 
HANAJIBHHK oicpyra VOKAIICKOÜ OKOJIHLW" ('Onr. nacsalynik okruga uzsanszkoj okolici'). 

Természetesen a községi igazgatásban is kétnyelvű fejléces nyomtatványokat alkalmaztak. 
Még 1944-ben is, Kárpátalja újbóli magyar fennhatóságának utolsó évben. így például a 
Máramarosi Közigazgatási Kirendeltség Huszti járásában fekvő Veléte községben. Idézzük: 
„Ve l é t e n a g y k ö z s é g e l ö l j á r ó s á g á t ó l / O r b ynpaBJieHi« Beji. cejia BejiaTHm." ( ' O t u p r a v l e n y i j a 
vei. szela Veljatin'). „Szám / HHCJIO" ('Csiszlo'). „TÁRGY / i lPEflMETV ('Predmet'). „A vá-
laszirat alapjául szolgáló ügyszám: / MHCJIO mna Hacnerb OTBHTS" (Csiszlo gvila naszcset 
otvita'). „Mellékelve / Hpn.noweHo" ('Prilozseno'). „darab / éóníáú" ( 'kuszov').35 

A Magyar Nemzeti Bank / YropcKifi Hapo;jHbiH Eamcb ungvári, munkácsi és 
máramarosszigeti fiókjai - az utóbbi illetékessége Máramaros vármegyén kívül a Kárpátaljai 
Kormányzóság Máramarosi Közigazgatási Kirendeltségének területére is kiterjedt - a magya-
ron kívül rutén nyelven is folytattak ügyintézést, sőt a nyomtatott úton előállított közlemé-
nyeiket, hirdetményeiket négy nyelven - magyarul, ruténül, románul és németül - is közread-
ták. Például a Budapesten 1941. október 10-én keltezett „Hirdetmény / O&bHBJieme" 
('Objavlenyije') azt tudatta az ügyfelekkel, hogy az adott bankfiókban az alkalmazottak közül 
kiknek van aláírási joga.36 Természetesen Magyarország 1926. december 27-étől 1945. végéig 
érvényben lévő pénzneme a pengő papírcímletein ruszin nyelven is feltűntették az adott ér-
tékösszeget. 

Nemcsak a Magyar Nemzeti Bank kárpátaljai fiókjai, hanem más helyi pénzintézetek is 
kétnyelvű fejléces levélpapírokat használtak, például: „KÁRPÁTALJAI BANK RÉSZVÉNY-
TÁRSASÁG / nO/JKAPIlATCKIH EAHKT. AKIJHOHEPHOE TOBAPHUJECTBO / XminajiKa 
( 'Podkarpatszkij Bank Akcionyernoje Tovariscsesztvo / Filialka') [Fiók]: TÉCSŐ.37 

Még a katonai közigazgatás idején, május 12-én tartott minisztertanácsi ülés döntött arról, 
hogy Ungvár székhellyel felállítják a Magyar Kir. Földmívelésügyi Minisztérium kirendeltsé-
gét. A határozat szerint működési területe Kárpátalja, Ung vármegye, Bereg és Ugocsa köz-
igazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék, valamint Ungvár város területére. A kormány 
úgy döntött, hogy a kirendeltség a kormányzói biztosnak van alárendelve, aki az új szervezet 
számára biztosított tárcahitel keretén belül kiadásokat rendelhet el a kirendeltség feladatkör-
ében, amelyekről egyidejűleg jelentést tesz a földmívelésügyi miniszternek.38 Teleki Mihály, a 
földművelési tárca vezetője a kormányhatározat irányelvei alapján kidolgoztatta az új intéz-
mény szervezeti szabályzatát, amelynek 1. §-a így szólt: „A Miniszteri Kirendeltség címe: 'A 
m. kir. Földmívelésügyi Minisztérium Kárpátaljai Kirendeltsége/ /Hivatalos iratokon, nyomtat-
ványokon, pecséteken stb. a Kirendeltség nevét mindenkor ruszin nyelven is fel kell tüntetni./ "39 

(Kiem. - B. J.) A tárca ungvári kirendeltségét 1939. augusztus első napjaiban szervezték meg. 
1939. novemberétől tárgyalások folytak a Kárpátaljai Mezőgazdasági Kamara létrehozásá-

ról, amelyet egyes kormányzati tényezők úgy szerettek volna megvalósítani, hogy ahhoz a 
döntően magyarlakta területek is beletartozzanak. Teleki Pál miniszterelnök elérte, hogy a 
450/1940. M. E. számú rendelettel40 az Ungvár központtal megszervezett Kárpátaljai Mező-

33 Simády B., i. m . 1991,110. old. 
3 4 MOL. K 774., 1940-10 747. sz., 3. old. (1435/1940-kig. sz. ir.) 
35 MOL. K 774.1944. szám, 59. old. (Ad 19. eln./1944. sz. ir.) 
3 6 Uo„ Z 944., 2. csomó. ( 3 / E 237/111-1941. sz.) 
3 7 Uo., 1. csomó. (1943. október 13-án kelt ir.) 
3 8 Uo., K 27., Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 1939. má jus 12. 
3 9 Uo., K 28., 266. tét., 1. rész, 1939-P-18 499. szám, 8. o ld . 
4 0 Budapest i Közlöny, 1940. január 28. 22. sz., 1-3. old. 
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gazdasági Kamara - I IoiiKapnaTCbKa 3eMJieji%oJibCKa KoMopa ( 'Podkarpatszka Zemlegyilszka 
Komora') kapcsolódott a terület közigazgatásához.41 Az intézményt felállító kormányrende-
let 3. §-a kimondta: „A Kárpátaljai Mezőgazdasági Kamara és a működési területén megalakí-
tott mezőgazdasági bizottságok hivatalos nyelve a magyar és a magyar-orosz [ruszin]. A Kár-
pátaljai Mezőgazdasági Kamara és a működési területén megalakított mezőgazdasági bizott-
ságok tagjai a kamara és a bizottságok közgyűlésén és ülésein akár a magyar nyelvet, akár a 
magyar-orosz nyelvet használhatják, a kamarához szóban vagy írásban magyar-orosz nyel-
ven is fordulhatnak és ebben az esetben részükre a választ szóban és magyar-orosz nyelven, 
írásban magyar és magyar-orosz nyelven kell megadni". A rendelet 16. §-a előírta: „A Kárpát-
aljai Mezőgazdasági Kamara igazgatójául csak olyan személy alkalmazható, aki az 1920: XVI-
II. t.-c. 46. §-ának második bekezdésében megszabott kellékeken felül a magyar-orosz nyelv-
ben jártasságát is igazolja. / A kamarai ügyek ellátására szükséges számban kell ma-
gyar-orosz nyelvben jártas tisztviselőket alkalmazni. A magyar-orosz nyelvben nem jártas tisztvi-
selők egy év alatt a jártasságot megszerezni és a kamara igazgatója előtt igazolni kötelesek. (Kiem. - B. 
].) / Kamarai külső tisztviselőül csak az alkalmazható, aki magyar-orosz nyelven tökéletesen 
ír és beszél".42 

A Hangya budapesti központja, „Ka.nen.iapb Tanaba' 1940 apyacecTBO - cmia" („Kalendar 
'Hangya' 1940, druzsesztvo - szila", 'Hangya Kalendárium 1940, barátság - erő') feliratú cím-
lappal 96 oldalas naptárt adott ki. Erről 1940. január 16-án, a vezetőség a következőképpen tá-
jékoztatta Teleki Pál miniszterelnököt: „mindent elkövetünk, hogy Kárpátalja lakosságát 
nemzetünk szellemi és gazdasági vérkeringésébe kapcsoljuk... Ezt a célt szolgálja a rutén fia-
talság nevelését és elhelyezését célzó tanfolyamainknak rendezése, a kiadásunkban két nyel-
ven megjelenő szövetkezeti újság, valamint a szövetkezeti naptár rutén nyelven való kiadása 
is, melyet 50 000 példányban osztottunk szét azokban a községekben, ahol köteléki szövetke-
zeteink működnek".4 3 

A Kárpátaljai Kormányzói Biztosság hivatalának Marina Gyula vezette vallás- és közokta-
tási ügyosztálya - elismerten a legfontosabb hatóság - felügyelte a területen működő oktatási 
intézményeket. Hatásköre a tankerületi királyi főigazgatósággal, illetve a főigazgatóval volt 
azonos. A kormányzói biztosság területe a 6200/1939. M. E. számú alapjogszabály alapján 
önálló tankerületként is működöt t mint a hivatal tanügyi osztálya, amelynek élén 1939. és 
1944. között Marina Gyula állt. Az Ungi, a Beregi és a Máramarosi Közigazgatási Kirendeltség 
területén - tanfelügyelői jogkörrel - tanügyi előadók ellenőrizték, illetve irányították a népis-
kolák tevékenységét. Beosztottjaik körzeti iskola-felügyelők, akiknek száma - a kirendeltsé-
gek sorrendjében - 1 0 , 21, illetve 18 fő volt. Az önálló Kárpátaljai Tankerület lényege, hogy az 
elemi iskolától a gimnáziumig a tanítási nyelv, azaz a ruszin alapján szerveződött, és a tan-
ügyigazgatásában - a közigazgatási hovatartozás mellett - elsősorban ezt az elvet vette figye-
lembe az akkori országban egyedülálló módon. Ez volt az oka annak, hogy a két nagy múltú 
iskolaváros - Ungvár és Munkács - e tekintetben is sajátos helyzetbe került. A ruszin tannyel-
vű iskoláik a Kárpátaljai-, magyar tanintézményeik a Kassai Tankerülethez tartoztak. Az 
utóbbi tanügyi hatóság Ung vármegye, valamint Bereg és Ugocsa k. e. e. vármegyék iskoláit is 
felügyelte. 

Kárpátalja Magyarországgal való újraegyesülése után kezdődő új, az 1939-1940. tanévtől 
lépett hatályba a 133.200/IX. 1939. VKM. számú rendelet, amely előírta: a szlovák, ruszin és 
német tannyelvű iskolákban a tanulók anyanyelvén kell oktatni, de az államnyelvnek - a ma-
gyarnak - mint tantárgynak a tanítása is kötelező. Az előbbi nemzetiségi tanintézmények szá-
mára megfelelő tankönyvek kiadásáról intézkednek. A még használatban lévő tankönyvek 
hiányait a tanítók megfelelő hazafias szellemű oktatással kötelesek pótolni. A tanügyi hatósá-
gok az előbbi tanévet is még átmenetinek tekintették, előbocsátva, hogy az 1940-1941. tanév-
től az oktatás már kizárólag a magyar tantervek alapján történik. A visszacsatolt felvidéki és 
kárpátaljai területen, tankötelezettséggel nyolcosztályos alap-, azaz általános iskolák működ-

41 MOL. Mfilm., Dob. sz. 8919., 46. tét., 1942-126 061. sz., 6-9. old. 
42 Budapes t i Közlöny, 1939. január 28. 22. sz., 3. o ld . 
4 3 MOL. K 28., 110. tét., 1940-E-15 363. sz. 
44 Fedinec Csilla: Fejezetek a kárpátal jai magyar közoktatás történetéből (1938-1991). Bp., 1999, 16-17. 
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tek az 1922. évi csehszlovák „kisiskola-törvény" alapján, amelyeket a magyar tanügyi hatósá-
gok változatlanul hagytak. Az anyaországban 1940. július 12-én lépett hatályba az 1940. évi 
XX. törvénycikk az iskolázási kötelezettségről és a nyolcosztályos népiskola bevezetéséről. 

Több középfokú iskola magyar-ruszin nyelvű kétnyelvű évkönyvet jelentetett meg. Két 
példa: „A NAGYSZŐLLŐSI M. KIR. ÁLL. KOEDUKACIÓS POLGÁRI ISKOLA Évkönyve 
AZ 1940-41. TANÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 60. ÉVE. KÖZLI: SZABÓ MI-
HÁLY SZILÁRD MEGB. IGAZGATÓ. / rOflMMHblH OTMETF» M. KOP. flEPHC. 
KOEflyKAUIHHOH rPAJKfl. WKOJlbl B"b CEBJlK)lII%o. 3A UlKOJIbHblH l'O/I'b 1940-41. 60. 
r O A t OCHOBAHI51 LUKOJIbl. Cooőiuaerb: MHxawrb KoHCTaHTHHi Caöoffb noB. .HHpeKTopi).45 

('Godicsnij otcset. M. kor. derzs. koedukacijnoj grazsd. skoli v Szevljusi. Za skolnij god 
1940-41. 60 god osznovanijá skoli. Szoobscsaet: Mihail Konsztantin Szabov pov. direktor'). 
Hasonlóan kétnyelvűen, magyarul és ruszinul jelent az ungvári állami gimnázium évkönyve 
már az 1938-1939. iskolai évről Szulincsák László igazgató szerkesztésében. Az intézményben 
ugyanis a magyar kormány már röviddel a visszacsatolás után, 1938 novemberében kötelező-
vé tette a rutén nyelv oktatását. „Késmárkról Ungvárra kerülve - 10 éves korunktól jártunk 
gimnáziumba - a latin és német után a kötelező harmadik nyelvként nem az addigi franciát, 
hanem a ruszint kellett tanulnom. Az iskola minden területen súlyt helyezett a rutének felé 
nyitottságra, amit hajdani alma materem 1938-1939. tanévi évkönyvének oldalai is tanúsíta-
nak".4 6 

Az alábbi tanintézetek adtak ki még - a teljesség igénye nélkül felsorolva - kétnyelvű év-
könyveket az 1939-1940., vagy a következő tanévtől 1944-ig: a nagybereznai, a munkácsi, a 
már említett nagyszőllősi, az ungvári, a huszti magyar kir. állami ruszin tannyelvű polgári is-
kolák, illetve az ungvári, a munkácsi, a rahói, a huszti magyar kir. állami ruszin tannyelvű 
gimnáziumok. 1940 szeptemberében a nyíregyházi líceumban és tanítóképzőben is bevezet-
ték a ruszin nyelv oktatását. Az ungvári ruszin tannyelvű görög katolikus tanító- és tanítónő-
képző intézet - mely a népiskolák részére képzett tanerőket - oktatási nyelvéhez igazodva a 
kultuszminisztérium rendeletben kimondta, hogy az 1942-1943. tanévtől kezdve nem engedé-
lyezik olyan hallgatók felvételét az intézménybe, akik nem beszélik a ruszin nyelvet.47 Áz in-
tézkedés oka, hogy az ungvári görög katolikus tanítóképző népszerű volt az anyaországban, 
és magyarajkú szülők is beíratták gyermekeiket. 

Itt kell szólnunk arról, hogy a ruszinokat (ruténeket) 1939. márciusa, azaz Kárpátalja Ma-
gyarországgal való újraegyesülése utáni időszakban, a hivatalos dokumentumokban ma-
gyar-oroszként említették, de a ruszin és a rutén népnevet is használták. Fenczik István és 
pártja „kárpátorosz" népről beszélt, de egyes hatósági iratokban - miként az alább idézettben 
- csak „orosz" nyelvről szóltak. 1939-1940. fordulójától egyre inkább terjedt a nép önmegne-
vezése a ruszin, amely azonban hamarosan visszaszorult, mert emlékeztetett Oroszország ré-
gi nevére - Pycb - , a Rusz-ra. A Kárpátalja önkormányzatáról készülő törvényjavaslat benyúj-
tása előtti hetekben -1940 tavaszán, kora nyarán - hivatalosan a több évszázados latinos alak, 
a történelmi Magyarországon általánosan ismert és használt „rutén" elnevezés honosodott 
meg újra. (Egyébként az 1918. december 10-én, Budapesten tartott, és az 1918. évi X. néptör-
vényben megjelenő nemzeti programot elfogadó „nagygyűlés" döntött arról, hogy a rutén 
nép neve ezen túl „ruszin".48) 

A kétnyelvű feliratok kérdése egy év múlva 1940. elején, sajátos módon került napirendre. 
Félretájékoztatás következtében, amely Bródy András lapjában, az ungvári PyccKas IlpaB,ia 
('Ruszszkaja Pravda') hasabjain látott napvilágot „Munkács orosz feliratok nélkül" címmel. A 
cikket átvette az Amerikai Egyesült Államokban, Pittsburghban kiadott PyccbKHií BHCTHHKT. 

45 Nagyszőllős, [1941.] Ugocsai Központi Könyvnyomda. 
46 Skultéty Csaba közíró személyes közlése, aki 1920-ban született az Ung vármegyei Nagykapos köz-

ségben. Közgazdaságtudományi egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. 1948-ban Franciaor-
szágba emigrált, 1951. és 1984. között Ambrus Márton néven a müncheni Szabad Európa Rádió 
munkatársa . A felvidéki és a kárpátaljai magyarság helyzetének kutatója. 1985. és 1990. között a Ka-
tolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom elnöke. A rendszerváltozás után hazaköltözött és Budapes-
ten telepedett le. 

4 7 MOL. K 28., 112. tét., 1942-D-24 232. sz., 2. old. 
48 MOL. Mfilm., Dob. sz. 8919. („A ruszin nemzet programja", szám nélk. ir.) 
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('Ruszszkij Visztnyik') nevű újság, és azt az 1940. március 21-én megjelent számában közölte. 
Az ügyben Ung vármegye és Ungvár törvényhatósági jogú város főispánja, Siménfalvy Ár-
pád vizsgálatot, a munkácsi rendőrkapitány, Pamlényi János pedig nyomozást indított. Meg-
állapították - s ezt fényképekkel bizonyították - , hogy Munkácson, valamint a hozzá tartozó 
Oroszvég, Várpalánka és Munkács-Váralja községekben 1940 tavaszán összesen 86 (!) olyan 
intézmény-, illetve egyéb cím- és cégtábla volt, amelyeken a magyar mellett cirill betűs felira-
tot is elhelyeztek. így például az állami tanítóképzőn és líceumon, a magyar-orosz gimnáziu-
mon, a polgári iskolán, a Földmérési Felügyelőségen, a Munkácsi Járási Hitelszövetkezet, a 
Szernyei Vízrendező Társulat, a Beregi Közigazgatási Kirendeltség, illetve annak Árvaszéke 
főépületén, a Kultúrmérnöki Hivatalon, a Hangya szövetkezeti áruraktáron, és még számos 
helyen másutt a városban. 

A vizsgálat folyamán a 86 között 23 kétnyelvű magán cégtáblát is találtak: ékszerésztől az 
orvosig, asztalostól az üvegkereskedőig. A munkácsi görögkeleti püspökség főbejáratán, a 
KapnaTopyccKÍH Opejn> ('Karpatoruszszkij Orel', Karpátorosz Sas) nevű ruszin ifjúsági egyesü-
let székházán, a magyar gimnázium (!) utcai falán elhelyezett Puskin-emléktáblán és a Fő-té-
ren álló Mm-paio, (Alexander, Mitrak Sándor 1837-1913) ruszin papköltő szobrán csak cirill be-
tűs, magyar-orosz (ruszin) feliratok voltak. A válogatott tíz fénykép alá 1940. június 12-én, dr. 
Baternay Béla munkácsi királyi közjegyző - természetesen - kétnyelvű: Tanúsítvány -
rioTBepatneHie ('Potverzsgyenije') okiratot készített, amelyet államcímeres körpecsétje szerint, 
„dr. Bojtár Géza munkácsi Kir. járásbírósági tolmács" fordított le „orosz" nyelvre. Ennek ille-
téke 2 Pengő volt, ügyszáma 125/1940. Bojtár dr. körpecsétje mellett téglalap alakú hitelesítő 
bélyegző található a következő szöveggel: „Hivatkozással a beregszászi Kir. törvényszék el-
nöke előtt letett eskümre, bizonyítom, hogy ez a fordítás a fenti (idefűzött) orosz nyelvű szö-
veggel mindenben megegyezik".49 

Tanulságos a Tanúsítvány szövegét szó szerint közölni. „Én doktor - Baternay Béla munká-
csi királyi közjegyző Dr. Engelbrecht István munkácsi lakos, Munkács megyei város polgár-
mesterének kérelmére tanúsítom, hogy a fentebbi fényképeken látható feliratok, éspedig: az 1. 
és 2. számmal jelölt fényképen látható magyar és orosz (cyrill betűs) felirat a Magyar Nemzeti 
Bank fiókintézetének Munkácson, Szent István úton levő épületében, - a 3. számmal jelölt 
fényképen látható orosz (cyrill betűs) felirat a Bereg-Máramarosi Kereskedelmi Bank Rész-
vénytársaság munkácsi cégnek Munkácson, Árpád vezér utcán lévő üzleti helyiségén, - a 4. 
számmal jelölt fényképen látható magyar és orosz (cyrill betűs) felirat a M. Kir. Posta munká-
csi épületének utcára nyíló részébe beépített levélszekrényén, - az 5., 6. és 7. számokkal jelölt 
fényképeken látható magyar és orosz (cyrill betűs) feliratok a Munkácsi Járási Hitelszövetke-
zet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja cég munkácsi székházán, - a 8. szám-
mal jelölt fényképen látható orosz (cyrill betűs) szoborfelirat a Munkácson, Árpád vezér ut-
cán lévő Mitrák-szobron, - a 9. számmal jelölt fényképen látható orosz (cyrill betűs) felirat a 
'Karpatorusskij Orel' egyesület munkácsi, Kánya Kálmán utcai helyiségén, - végül a 10. 
számmal jelölt fényképen látható magyar és orosz (cyrill betűs) felirat a munkácsi Csil-
lag-szálló Árpád vezér utcai főbejáratán láthatók, és illetve ma is ott vannak elhelyezve".50 

Nemcsak a kárpátaljai járásbíróságokon, hanem az ügyészségeken is működtek olyan sze-
mélyek, akik a tolmács szerepét is betöltötték. Erről tanúskodik az, az egy évvel később, 1941. 
április 15-én kelt felirat, amelyet a debreceni királyi főügyész intézett Radocsay László igaz-
ságügyi miniszterhez. Ebben arról volt szó, hogy „minden rutén és orosz nyelvű sajtótermék 
előzetes sajtóellenőrzésének az ungvári kir. ügyészség kivételes illetékessége alá utalása gya-
korlatilag nem ütközne akadályba - sőt azért is célszerű volna, mert az ungvári kir. ügyészség-
nél a rutén és orosz nyelvet értő ügyészek vannak (kiem. - B. J.) és mert - a kimutatásból is kitűnő-
en - rutén vagy orosz nyelven megjelenő időszaki sajtótermékek mind ungvári nyomdákban 
állíttatnak elő".51 

Az 1939. március közepétől a július elejéig tartó katonai közigazgatás idején a hatóságok 
felfüggesztették a Volosin-kormányzat idején tevékenykedő különféle, elsősorban az ukrán 

4 9 MOL. K 28., 110. tét., 1940-L-18 276. sz. 
5 0 Uo. 
5 1 MOL. Mfilm. Dob. sz. 8919. (1228/f. ü. 1941. sz,),47. old. 
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irányzatú szervezetek működését. így a flpocBHTa ('Proszvita', Felvilágosodás) Kultúregyesü-
letet,52 amelynek a „a csehek alatt" döntő szerepe volt az ukrán nyelvi, irodalmi és művelődé-
si törekvések politikai irányzattá válásában, a Kárpátaljára ekkor tömegesen betelepedett uk-
rán nacionalisták összefogásában és Volosin Ágoston két évtizeddel későbbi, alig öt hónapig 
tartó kárpátukrán uralmának az előkészítésében. A Proszvita 155 490 pengő 90 fillérre felbe-
csült ungvári ingatlan vagyonát a belügyminiszter 256.594/1941/VII-a. számú június 9-i ha-
tározatával a néhány hónappal korábban alakult Kárpátaljai Tudományos Társaságnak ado-
mányozta.5 3 

A ruszin himnusz 
A Kárpátaljai Bajtársak Bercsényi Szövetségének megalapítását Kozma Miklós szorgal-

mazta, amelyhez az Ung és Ugocsa vármegye főispánjának segítségét is kérte, mondván: „az 
egyesület révén a magvar-ruthén egymásra utaltság és testvériség ügyét szolgálhatjuk".54 Az 
alapszabálya szerint alsóvereckei székhelyű szövetség hivatalos nyelve magyar és ruszin 
volt, és azokat tömörítette, akik a cseh megszállók ellen fegyveresen szembeszálltak, támogat-
ták Kárpátalja 1939. márciusi visszavételét, és „akik az idegen uralom 20 éve alatt a szent-
istváni hazához hű, gerinces magatartásukért börtönt, bántalmazást vagy súlyos anyagi káro-
kat szenvedtek".55 

A Kárpátaljai Bajtársak Bercsényi Szövetsége 1941. március 16-án, Ungváron tartotta dísz-
táborozását és felvonulását kb. 1200 fővel, amelyet kétezer főnyi közönség tekintett meg a vá-
ros hivatali, papi és katonai vezetőivel együtt. A Hiszekegy eléneklése után Bányász István 
técsői gazda magyar, majd Retyizek (helyesen: Retyiznek) János rahói községi bíró rutén nyel-
ven nyitotta meg a rendezvényt, majd Kozma Miidós kormányzói biztost kérte fel ünnepi be-
széd megtartására. Ezután a „Kárpátaljáért elesett hősök emlékére" megkoszorúzták az or-
szágzászlót s kiosztották az egyesület jelvényét. Az ünnepség a magyar és ruszin himnusz el-
éneklése után díszmenettel ért véget.56 

A ruszin himnusz elhangzása nem volt véletlen. Már 1939. júniusában Bartha Károly tábor-
szernagy, honvédelmi miniszter a kassai VIII. hadtestparancsnokság jelentése nyomán kérte a 
ruszin himnusz akkor ismert két változatát. Intézkedésének oka, hogy pontosan akarta tudni, 
melyik az eredeti. Mellékelve egy írott és egy nyomtatott hanganyagot is felterjesztett. A ru-
szin himnusz szerzője Alekszandr Duhnovics (1803-1865, a magyar irodalomtörténetben 
Duchnovics Sándor) jeles ruszin író, eperjesi görög katolikus kanonok. A honvédelmi minisz-
teri átirat szerint „Mindkét zenemű szövege általában megegyező, zenei kidolgozása azon-
ban eltér egymástól. Ezekből tehát nem állapítható meg, hogy melyik a hivatalos ruszin him-
nusz" . Teleki Pál miniszterelnök ugyanis „megfelelő alkalmakkor óhajtja a ruszin himnusz-
nak a katonai zenekarral való játszatását". A honvédelmi miniszter ezért a kormányfőtől kérte 
egy átiratban a „hangjegyanyagát hivatalosan megállapítani és a vezetésem alatt álló minisz-
tériumnak megküldeni, hogy azt katonazenekarra átdolgoztathassam. Egyúttal kérem az irá-
nyú szíves intézkedését, hogy a ruszin-himnus játszása mikor, hol és milyen alkalommal lesz 
kötelező".57 Teleki Pál az ungvári kormányzói biztosság miniszteri tanácsosától, Marina Gyu-
lától kért segítséget, hogy a két változat közül melyik a hiteles. 

A miniszterelnökségi irathoz két anyagot mellékeltek. Az egyik A/5-ös méretű, kemény 
papírlapra nyomtatott, illusztrált kotta, amelynek címe: C H M H T J nOflKAPIlATCKMXb 
PyCMHOBb ('Chimn Podkarpatszkih Ruszinov'), azaz a KARPÁTALJAI RUSZINOK HIM-
NUSZA. A mű első négy sora, amelyet a kotta alá a nem a XIX. századi, hanem az 1930-as 
évek ruszin helyesírásával nyomtattak: „IloiiKapnaTCKiH PVCMHU / ocraBbTe rnyöoidií coHb / 

52 ílon, Mean: 3HuwcioneaHa IkwKapnarcKOii PycH. V'ttropcm, 2001. (Pop, Ivan: Enciklopedija Podkar-
patszkoj Ruszi. Uzsgorod, 2001.), 315. old. 

5 3 MOL. K 28., 105. tét., 1941-P-16 393. sz. 
5 4 K T Á L . Fond. 47., opisz, 2., ed . hr. nr. 90. 
5 5 MOL. K 28., 105. tét., 20 665/1941. M. E. II.: 113. old. 
5 6 KTÁL. Fond. 47., opisz 2., ed. hr. nr. 90. 
5 7 MOL. K 28., 96. tét., 1939-L-17 841. sz., 13-14. old. 
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I lapoüHbiií rojiocb 30BETB B a c t , / He 3aőy/ibTe o CBOHXT>".58 Bonkaló Sándor akkor ismert irodalmi 
fordításában így hangzik: „Kárpátalii ruszin népem / Elég volt az álomból, / Fölötted az ébre-
désre / Hívó harang most kondul". 

A honvédelmi miniszteri átirat másik része a ruszin himnusz szó szerinti fordítása volt, 
amelyet - a körpecsét szerint - a „M. Kir. Belügyminisztérium Elnöki Osztálya" egyik munka-
társa készített, s így hangzik: „Kárpátaljai Ruszinok, hagyjátok a mély álmot, Nemzeti hang 
hív benneteket, ne feledkezzetek meg tieitekről". A fordító megjegyezte: „A versmértéknek 
megfelelő fordítás ilyenformán hangzanék: Kárpátaljai Ruszinok / hagyjátok a mély álmot, / 
Tiéitek harangja szólít / ne feledjétek őket".60 

A ruszin himnusz nyomtatott formában terjesztett változata volt a hiteles, amelynek zené-
jét katonazenekarra is átdolgozták. A nemzeti dallal kapcsolatban megjegyezzük: a hagyo-
mány szerint Alekszandr Duchnovics alkotta a himnusz szövegét - mely állítólag 
1860-1861-ben készült egyes kutatók azonban a szerzőségét nem látják bizonyítottnak.61 A 
ruszinok másik közismert himnuszának - melyet „ruszin Szózat"-nak is neveznek - viszont 
kétségtelenül Duchnovics az alkotója, 1850-ben az általa kiadott kalendáriumszerű irodalmi 
almanachban jelent meg. Híres kezdő sora így hangzik: „ü PycwH fíbiji, ecMt h 6yoy " ('Ja Ruszin 
bul, jeszm i budu' , 'Ruszin voltam, vagyok, leszek'). 

Kárpátalja hegyvidéki része visszacsatolásának idején Fenczik István - aki 1938. októberé-
ben a Bródy-kormányban a ruszin-szlovák államhatár rendezésével megbízott tárca nélküli 
miniszter, majd az első bécsi döntés után a magyar parlament képviselője volt - „kárpát-
orosz" (ruszin) és magyar nyelven ismét kiadta Alekszandr Duchnovics himnuszát, amely-
nek a zenéjét ő szerezte. A himnusz eredeti, Duchnovicsnak tulajdonított sorait azonban 
Fenczik felfogásához - aki ekkor népe önmegnevezése, a „ruszin" helyett a „kárpátorosz" ne-
vet népszerűsítette - illetve a kor szelleméhez igazodva a szövegíró Agyagfalvi Hegyi István 
jelentősen megváltoztatta: A „Kárpátorosz Himnusz" első hat sora így hangzik: „Kárpátok-
nak orosz fia, / Álmaidból ébredezz! / Ősapáid lelke hív ma, / Légy hű Árpád vérihez! / A 
Kárpát-bérc alatt / Népünk így lesz szabad".6 2 

Az addig szájhagyományban terjedt ruszin himnusz kottába öntésének eddig nem ismert 
rövid története a következő. Fenczik István görög katolikus lelkész, tanár, zeneszerző, publi-
cista, Kárpátalja jelentős politikusa. 1910. és 1914. között budapesti egyetem hallgatója, ahol 
később, 1918-ban bölcsészettudományi doktorrá avatták. Közben 1914-tól 1916-ig a bécsi 
egyetemen tanult, ahol az utóbbi évben teológiai doktori címet szerzett. Közben a párizsi Sor-
bonne-on jogot hallgatott. 1916. és 1918. között az ungvári tanítóképző tanára és énekkarának 
karnagya, zeneszerző. 1918. május 26-án Papp Antal munkácsi püspök szentelte görög katoli-
kus lelkésszé Ungváron. Ugyanebben az évben a budapesti és bécsi zeneakadémián tanult, és 
hegedűművész oklevelet kapott. 1918-tól 1922-ig teológiai tanár. Eközben az Alekszandr 
Duchnovicsnak tulajdonított szöveggel „népdalként" már korábban is énekelt ruszin him-
nusz dallamát Fenczik István 1919. május 20-án jegyezte le. Ezen a napon a kárpátaljai ruszin 
vezetők küldöttségével Ungvárról vonaton Prágába utazott, hogy Kárpátalja sorsáról tárgyal-
jon a csehszlovák kormánnyal. Útközben szóba került a ruszin himnusz. Fenczik ekkor, az ép-
pen Kassán rövid ideig időző szerelvény egyik fülkéjében kottázta le, és a továbbiakban az ál-
tala rögzített formában is terjedt.63 Az 1945. utáni több évtizedes tilalom után, az 1990-es évek 
elejéről hangzik el újra rendszeresen ünnepségeken és különféle rendezvényeken a ruszin 
himnusz. 

Ismeretlen tény - melyre Udvari István mutatott rá - , hogy Sztripszky Hiador magyar és 
ruszin bibliográfus, néprajzkutató, nyelvész és irodalomtörténész késői alkotó korszakában -
ekkor „szlovák, lengyel, orosz, ruszin törvényszéki hites tolmács"-ként működött - lefordítot-

5 8 Uo., 18. old. 
5 9 Bonkáló Sándor: A ru tének (ruszinok). Bp., 1940,120. old. 
6 0 MOL. K 28., 96. tét., 1939-L-17 841. sz., 15. old. 
6 1 non , H. / Pop, 1. i. m. 2001,169. old. 
6 2 Nemze t i Élet (Nemzetvédelmi politikai és közgazdasági hetilap), 1939. július 2., 1. old. 
6 3 Fenczik István Budapesten élő rokonának, a Bereg vármegyei Makkosjánosi községben 1924-ben 

született Bajza Endre gépészmérnöknek személyes közlése. 
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ta ruszin nyelvre második nemzeti himnuszunkat, a „Szózat"-ot. Egy beadványhoz mellékel-
te, amelyet elküldött Perényi Zsigmond kárpátaljai kormányzói biztosnak és Ilniczky Sándor 
főtanácsadónak.64 Sztripszky így ajánlotta művét a két politikus figyelmébe: „A szentistváni 
gondolatnak ápolása és állandó ébrentartására, kivált a mai zavaros időkben, igen nagy a 
szükség. Ennek egyik eszközéül tartom én azt, hogy - a Kárpátaljára való vonatkozással - ru-
tén nép a saját nyelvén is énekelje Vörösmarty Szózatát különféle nemzeti ünnepeken és saját 
ünnepein. Ilyen eddigelé még nincsen s ezért tisztelettel bemutatom a Szózatnak általam ké-
szített alakhű, tartalmában teljesen visszaadott fordítását, amelynek nyelve igazi rutén, a kár-
pátaljai nép valódi népnyelve". 

Fordítása - mint folyamodványában Sztripszky írta - „régebbi keltű, de időszerűvé tette 
számomra két körülmény, hogy vele előálljak. Egyik a nyilas politikusoktól felszínre dobott 
alkotmányjogi javaslat, amely homlokegyenest ellenkező azzal az eszmével, amelyet a Szózat 
képvisel és ünnepélyeken annyi millió lelket figyelmeztet Szent Istvánra".65 (Sztripszky, a 
Hubay Kálmán (1902-1946) és Vágó Pál nyilas képviselők által 1940. június 4-én benyújtott 
nemzetiségi törvényjavaslatra utalt, amely a Kárpát-medencét a német élettér szerves részé-
nek ismerte el, és alapjaiban támadta a magyar államiságot. Miniszterelnöki indítványra az 
országgyűlés összeférhetetlenségi bizottsága július 22-én Hubayt és Vágót megfosztotta kép-
viselői mandátumától.) 

Másodsorban Sztripszky azért küldte beadványát Perényihez és Ilniczkyhez, mert a fenti 
törvényjavaslattal egy időben jelent meg Csekey István (1889-1963) jogászprofesszor szer-
kesztésében az a kötet, amely húsz nyelven tolmácsolta a Szózatot.66 A kötetben Baleczky 
Emil (1919-1981) jegyezte a „rutén" fordítást, amelyben - Sztripszky szerint - „teljesen meg-
változtatta a költemény versmértékét... A ritmus ezáltal megváltozott, ami miatt ez a szöveg 
Egressy dallamára nem énekelhető... Nem is fordítása ez, hanem szabadon való átköltés... 
Nyelve határozottan orosz s nem rutén... nem való rutén emberek ajkára, mert ebből ugyan 
keveset fog megérteni s így a lélektani hatás teljesen elmarad. Ezt a nyelvet az egyszerű falusi 
rutén nem fogja a magáénak elismerni, már pedig nemzetnevelő célokból éppen ezekre az 
alacsonyabb míveltségű kis emberekre kellene hatnunk a Szózattal".67 Egyetértünk Udvari 
István véleményével, aki szerint Sztripszky Hiadornak a kötetben „rutén" nyelvűnek minősí-
tett, a valóságban azonban orosz nyelvű Baleczky-féle Szózat-tolmácsolással volt gondja. 
Perényihez és Ilniczkyhez küldött - imént idézett - beadványában megfogalmazott fordí-
tás-kritikája feltehetően azért volt éles, mert meg akarta akadályozni, hogy Baleczky orosz 
nyelvű Szózat-fordítása váljon hivatalossá Kárpátalján, kiszorítva a ruszin népi nyelvű tolmá-
csolást. 

A Szózat első két versszaka ruszin nyelven, cirill, illetve latin betűs változatban, mindket tő 
Sztripszky Hiador tolmácsolása. „OKJ1HK. J\o OTHHHKI HenoxMTHO / Eyab B i p u b i i í , o, Yrpe! / 
Kojibicica TO fi rpoö TH 6yjie, / )KNBHTB LA H 3ropHe. // Hnrae KpoM He í í TO6Í >KHTH, / OHa TOÖÍ Mar«: / 

Eiiaxa UH 3Jia aojia TBOS, / Tyfi Maeni * N T B H BMeparn! A latin betűs változat: „OK.LIK. Do otCiny 
nepochitno / Bud' virnyyj o, Uhre! / Kolyska to j hrob ti bude. / Zivit' t 'a i zhorne. // Nihde krom nej 
tobi 2iti / Ona tobi mati: / Blaha ci zla dol'a tvoja / Tuj majeS 2it' i vmerati!"68 A Sztripszky Hiador 
által ruszin nyelvre fordított Szózat ezt követően elterjedt, és az 1940-es évek elején első és 
második versszakaszai gyakran hangzottak fel a különféle ruszin ünnepségeken, illetve a ren-
dezvények zárásaként. 

A „ruszin zászló" 
A terület kormányzói biztosa, Kozma Miklós 1941. szeptember 23-án kelt rendeletével -

ideiglenes jelleggel - szabályozta Kárpátalja mint önálló, különleges egység zászlóhasznála-
tát. Utasította a közigazgatási kirendeltségek vezetőit, valamint a járási szolgabírákat, hogy 

64 Lásd bővebben: Udvari István: Adatok Sztripszky Hiador késői alkotói korszakához. (Magyar sza-
vak szótára lengyelek részére / 1 9 3 9 / ; Vörösmarty Mihály: Szózat c. köl teményének ruszin fordítá-
sa.) - In. Polono - Hungar ica 8. köt. Szerk. Janusz Banczerowski. Bp., 2000,361-377. old. 

6 5 Uo.: 369. o ld . 
6 6 A Szózat és a nagyvilág. Szerk.: Csekey István. Bp., 1940,96-98. old. (A Szózat „ ru tén" nye lvű fordítá-

sa.) 
67 Udvari I. i. m. 369-370. old. 
6 8 Uo.: 372-373. old. 
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„a magyar nemzeti zászló mellett a ruszin népiség megjelölésére más zászlót, mint a kék-piro-
sat, ne használjanak. Ezek a színek az ősrégi Rákóczi-zászló színei és megegyeznek a 
'Felvidéki Emlékérem' szalagjának kék-piros színeivel".69 A kormányzói biztos előbbi rendel-
kezéséig Kárpátalján a hivatalos események alkalmával a magyar zászló mellett a cári 
fehér-kék-piros vagy a kék-sárga ukrán lobogót tűzték ki. Kozma intézkedése után csak a 
kék-piros ún . Rákóczi-zászlót. 

A lobogó használatának ügyét a Kárpátaljai Véleményező és Tanácsadó Bizottság legköze-
lebbi, 1941. október 29-én tartott ülésén Ilniczky Sándor főtanácsadó is felvetette. Felszólalást 
így örökítette m e g a tanácskozás jegyzőkönyve: „Kárpátalja területén a nagyorosz (ti. a volt a 
cári - B. J.) és ukrán zászló használata helyett a Rákóczi-zászló használatának megengedése és 
elrendelése ügyében még Perényi Zsigmond báró, volt kormányzói biztos kormányzása ide-
jén határozatot hozott a Tanácsadó és Véleményező Bizottság, de ez a határozat annak idején 
nem lett végrehajtva. Hallom, hogy a Kormányzói Biztos Úr [Kozma Miklós] legutóbbi 
máramarosi körútja alkalmából is a lakosság önként és spontán tűzte mindenüt t a Rákóczi-
-zászlókat". Ilniczky végül a jelenlévők nevében arra kérte Kozma Miklóst: a bizottság koráb-
bi határozatának minél előbb szerezzen érvényt, méghozzá oly módon, hogy „Kárpátalja te-
rületén az idegen nagyorosz és ukrán zászló használata egyszer s mindenkorra bün te tő 
szankcióval betiltassák és a magyar nemzeti trikolor mellett a Rákóczi-zászló használata en-
gedélyeztessék" 7° 

Az önálló ruszin szellemiség 
Mind Kozma Miklós iménti rendelete, mind a tanácsadó és véleményező bizottság egyet-

értő nyilatkozata tovább erősítette a kárpátaljai ruszin népi irányzatot. A kétnyelvű Kárpátal-
jai Tudományos Társaság ez év eleji, 1941. január 26-i létrehozása után megindult igen haté-
kony ruszin szellemi építkezés szinte néhány h ó n a p szinte teljesen háttérbe szorította az im-
périumváltozás előtt a cseh hatóságok által hathatósan támogatott, és akkor kizárólagos sze-
repű nagyorosz és ukrán szellemi és politikai áramlatot. Kárpátalja első kék-piros zászlaját 
hamarosan, 1941. november 21-én avatták fel ünnepélyesen a Munkács közelében fekvő 
Nagylucska községben. A budapesti kultuszminisztérium eközben tárgyalásokat folytatott a 
németországi Ottfr ied Neubecker címertan szakértővel egy kárpátaljai zászló megtervezésé-
ről,71 de az általa végül elkészített lobogóról nincsen tudomásunk. 

A magyar hatóságok támogatták az 1923 márciusában Munkácson alakult, és az előbb em-
lített Alekszandr Duchnovicsról elnevezett nagyorosz irányzatú Duchnovics Kultúregyesület 
újraindulását 1939-ben, és működését Perényi Zs igmond kormányzói biztossága alatt. A ma-
gyar hatóságok csupán azt kérték a társaság vezetőségétől, hogy az újólag készített alapsza-
bályban az újra meghonosodott ru tén (vagy ruszin) kifejezést használják a magyar-orosz he-
lyett.72 

Kozma Miklós kormányzói biztos később, e kultúregyesület helyett indítványozta a Kár-
pátaljai Tudományos Társaság - floaKapnarcKoe OömecTBo HayKb, Ungvár - YHTBapb 
( 'Podkarpatszkoje Óbscsesztvo Nauk ' ) , rövidítve KTT - ÍIOH létrehozását. A szervezet a vi-
dék tudósainak a részvételével, 1941. január 26-án alakult meg Ungváron. Elnökének a kár-
pátaljai történetírás nesztorát, Hodinka Antal nyugalmazot t egyetemi tanárt választották. A 
társaság rövid idő alatt meghatározó szerepet töltött be a ruszin nemzet tudat , a nyelv és szel-
lemi élet fejlesztésében, amelyet az elmúlt évtizedek történetírása elhallgatott. 

Az ungvári Kárpátaljai Tudományos Társaság - IIo/íxapriaTCKoe OßmecTBO HayKb, a 
KTT-ÍIOH céljainak megvalósulását a népművelés eszközeivel segítette a szintén kétnyelvű 
Kurtyák Iván Kultúregyesület, amely 1941. szeptember 16-án alakult meg Szerednyén. A gyű-
lés - melyen felszólalt Kozma Miklós kormányzói biztos is - nevében Boksái Gyula elnök ü d -
vözlő táviratot küldött Bárdossy László (1890-1946) miniszterelnöknek. A sürgönyben többek 
között ez állt: „összegyűltünk m a Szerednyén, hogy a fiatal ruszin értelmiség nevében hitet 

69 MOL. K 28., 96. tét., 1941-L-25 908. sz., 41. old. 
70 KTÁL. Fond 53., opisz 1., nr. 18/1941., sztr. 95. 
7 1 MOL. K 28., 96. tét., 1941-L-25 908. sz., 43. old. 
72 Uo., 76. tét., 1940-L-15 486. sz. 
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tegyünk a ruszin népi gondolat és a magyarsággal való testvériség mellett, amelyet a mind-
nyájunkat eltöltő szent-istváni gondolat forraszt össze soha el nem szakítható egységben".73 

A kultúregyesület alakuló ülésén Kozma Miklós bejelentette, hogy előterjesztést tett a magyar 
kormánynál Kurtyák Iván Sátoraljaújhelyen élő özvegye nyugdíjának a folyósítása érdeké-
ben.74 Röviden az egyesület névadójáról: az 1888-ban Huszton született Kurtyák Ivan - ma-
gyar közéletben és sajtóban Kurtyák János - tanító, az Autonóm Földműves Szövetség maga-
lapítója, majd elnöke, aki „a csehek alatt" következetesen küzdött Kárpátalja autonómiájáért. 
Az ügyben, 1928-ban petíciót nyújtott be a Népszövetséghez. Indítványára, pártja 1932. szep-
tember 18-án összeült kongresszusa 36 pontos határozatban követelte a rutén nép önrendel-
kezési jogait. Kurtyák a következő év januárjában a Nagyszőllősi kórházban mérgezési tüne-
tek között meghalt. Utóda a párt élén, Bródy András lett. 

Országos hatáskörű szervezetek is felkarolták a rutén nép felemelésének az ügyét. így pél-
dául a szociális mozgalomként működő Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos 
Testülete, a KALOT, amelynek 1940. februárjában már 104 kárpátaljai faluban volt „alapsejt-
je". Ezek településenként helyzetképet vettek fel, és azokban javaslatokat tettek a tennivalók-
ra; előadások, különféle programok stb. szervezésére. A KALOT országos főtitkára már 1939. 
novemberében terjedelmes beadványban érvelt Teleki Pál miniszterelnöknél az országos köz-
pontban felállítandó, külön magyar-orosz, azaz rutén titkárság szükségessége mellett.75 

A Magyar Cserkészszövetség kárpátaljai, XII. cserkészkerületében 1940. elejétől kezdte 
szervezni a mozgalmat Fodor István gimnáziumi tanár, vezetőtiszt irányításával „aki egyfor-
mán bírja a magyar és magyar-orosz / r u s z i n / testvéreinknek a bizalmát", a ruszin csapato-
kat, őrsöket és rajokat. „Hogy a munka minél erőteljesebben indulhasson meg - írta Fodornak 
az országos ügyvezető elnök - , gondoskodni kívánunk legfontosabb cserkészkönyveinknek 
magyar-orosz / r u s z i n / nyelvű kiadásáról, a cserkésztiszt képzés és őrsvezetőképzés kárpát-
aljai megszervezéséről, a táborozások előkészítéséről, csapatotthonok és cserkészparkok fel-
állításáról".76 Az ungvári Görög Katolikus Papnevelő Intézet 1939. októberében alakult 726. 
számú Szent Miklós Cserkészcsapatának a zászlószentelését - erre magyar, illetve rutén nyel-
vű meghívó invitálta a vendégeket -1940. májusában tartották. A cserkészcsapat e rendezvé-
nyére, valamint felszerelésére és nyári táborozására 1 500 pengő támogatást kapott a minisz-
terelnökség „Hungária F" alapjából/ ' A Magyar Cserkészszövetség XII., kárpátaljai cserkész-
területe 1940. december elsején alakult meg ünnepélyesen Ungváron, ügyvezető elnökének 
Gémesi Józsefet nevezték ki. 

Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter 1941. május 15-én az ungvári Skolnaja Pomoscs 
('?éíéíáy Iüíüü', Iskolai Segely) egyesületet is feloszlatta, és az ungvári, valamint a munkácsi 
telekkönyvi betétekben lévő javait - miként a Proszvita társaságét - szintén a kétnyelvű Kár-
pátaljai Tudományos Társaságnak adományozta.7 8 Az intézkedés főbb indokai: vizsgálat so-
rán megállapították, hogy az egyesület ügy- és vagyonkezelésében többrendbeli szabályta-
lanságot követtek el, az egyesület vezetőinek és tagjainak jelentékeny része külföldre távo-
zott, az itt maradottak között „olyan idegen állampolgárságú tagok is vannak, akiknek a sze-
mélye nem nyújt kellő biztosítékot arra, hogy az egyesületet az állami főhatalom változásá-
nak megfelelő szellemben fogják vezetni" .7^ 

A magyar kormányzat támogatta a kárpátaljai rutén (ruszin), sőt az orosz nyelvű sajtó 
megjelenését is. Bródy András Ungváron kétszer indított (1938. július, illetve október) és újra-
számozva kiadott, majd 1939. szeptember 2. -1940. szeptember (?) között ismét napvilágot lá-
tott PyccKaa ílpaBaa ('Ruszszkaja Pravda', Orosz /Rusz in / Igazság) című újságjának a megje-
lentetéséhez szükséges lapengedély megadását 1939 augusztusában Teleki Pál miniszterel-

7 3 Uo., 105. tét., 1941-P- 21 463. sz. 
74 Szénássy Barna: Kurtyák Iván Közművelődési Egyesület. - In. Láthatár, 1941. november, 287. old. 
75 MOL. K 28., 115. tét., 1941-P-15 681. sz., 149-167. old. 
76 Uo., 106. tét., 1940-P-15 820. sz. 
7 7 Uo., 107. tét., 1940-D-17 710. sz. 
7 8 KTÁL. Fond. 53., opisz 1., nr. 18., sztr. 78-80. old. 
79 MOL. K 28., 112. tét., 1941-P-18 397. sz. 
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nök a poli t ikusnak „személyesen megígérte".8 0 Bródy eközben továbbra is k iadta a PyccKiií 
BHCTHHKT. ( 'Ruszszkij Vesztnyik' , Orosz / R u s z i n / Közlöny) c ímű lapját, va lamint egy hetila-
pot 1 9 4 0 . szeptember és 1 9 4 4 . június (?) között Pyccnoe CJIOBO ( 'Ruszszkoje Szlovo' , Orosz 
/ R u s z i n / Szó címmel a Ungváron, ennek szerkesztője Spák Iván. Szintén Ungvá ron jelent 
meg 1938. november és 1942. március (?) között hetente kétszer mint ruszin nye lvű független 
politikai lap a KapnaTopyccKHft TOJIOCT. ( 'Karpatoruszszkij Cholosz ' , Karpátorosz Hang), fő-
szerkesztője Kaminszky József. Ugyancsak Ungváron látott napvilágot Ilniczky Sándor nagy-
prépost , kárpátaljai főtanácsadó és Németh Sándor szerkesztésében a kétnyelvű Kárpáti Va-
sárnap - Kapna-rcbKa He,i%o.is ( 'Karpatszka Negyilja') 1939 novemberetői - alcíme szerint: „A 
magya r - ru t én testvériség lapja" amelynek a magyar változata 1941. július végén megszűnt . 
A lap ezt követően csak ruszin nyelven jelent meg. Szerepét az ungvári Kárpáti H í radó vette 
át, amely néhány hónappa l korábban még Munkács napilapjaként készült, de márc ius 15-étől 
a szerkesztőségét és a kiadóhivatalát, valamint a megjelenését áttette Ungvárra, ahol a Kár-
pátaljai Kormányzói Biztosság hivatalos sajtószolgálatát is ellátta. 

Az említetteken kívül Ilniczky Sándor Ungváron két hi tbuzgalmi havi folyóiratot is ki-
adott . A ZJyuinacTwpb ( 'Duspasztir ' , Lelkipásztor) - még 1924-ben indult mint a munkácsi gö-
rög katol ikus püspökség kétnyelvű, rusz in-magyar hivatalos és lelki lapja - 1944-ig látott 
napvi lágot . Ennek a folyóiratnak volt a melléklete 1932. januártól az 1944. évi 10. számig a 
floőpbifí IlacTbipb ( 'Dobrij Pasztir', Jó Pásztor). A EjiaroBHCTHHicb ('Blagovisztnik', Üdvhírnök) 
is megjelent korszakunkban 1939. december és 1944. május között, szintén Ilniczky Sándor 
szerkesztésében. Ugyancsak Ungváron látott napvilágot a kormányzói biztosság hivatalos 
lapja, a már említett Kárpátaljai Közlöny - IICWKAPNATCKHÍÍ B%OCTHHKT> ( 'Podkarpatszki j 
Visztnik'), Balas Vilmos szerkesztésében. Ugyancsak Ungváron jelent meg a Hapo/uia LLkojia 
( 'Narodna Skola', Népiskola), a Kárpátaljai Kormányzói Biztosság tanügyi osztá lyának két-
havi nevelésügyi k iadványa, mint a kárpátaljai tanítók és nevelők szakfolyóiratal940. január 
és 1944. szeptember között , többek szerkesztésében 81 Közben, 1941. szeptember 15-étől 
Szinyei Merse Jenő vallás-és közoktatásügyi miniszter rendeletére a Néptanítók Lapja német, 
szlovák, ruszin, román, szerb, horvát, muraközi táj-, bunyevác, sokác és vend (muravidéki 
táj-) nye lvű melléklettel jelent meg. A lap ruszin nyelvű mellékletének szerkesztőjévé Kutlán 
András t nevezték ki, aki az imént említett ( lapojHa IÜKOJia c imű lapot a következő évben, 
1942-ben felelős kiadóként , illetve szerkesztőként jegyezte. 

A budapes t i Országos Központi Hitelszövetkezet 1939. második felétől jelentette meg 
?anaa - RIO^KAPNARCBKHH FLPYACECTBEHHBIII BHCTHHKT. ( 'Gandja [ 'Chandja'], Podkarpatszki j 
Druzsesztvennij Visztnyik', Hangya - Kárpátaljai Szövetkezeti Közlöny) c ímmel havonta 
Ungváron a ruszin nyelvű kárpátaljai szövetkezeti értesítőjét, amely 1944. szeptemberéig lá-
tott napvi lágot , felelős szerkesztője Jevgen Gabriel8 2 (Gábriel Jenő). A központi hitelszövetke-
zet gondozásában megjelenő Magyar Szövetkezés című havi lap mellékleteként 1940-ben in-
dult a kétnyelvű a nOflKAPIlATCKOE ßPyWECTBO - KARPÁTALJAI SZÖVETKEZÉS, fele-
lős szerkesztője és kiadója Szilágyi László.83 

A magya r kormány Ungváron üzembe helyezte az Állami N y o m d a kirendeltségét, amely 
elsősorban rutén nyelvű kiadványokat állított elő. A cirill és latin betűs szedőgépekkel jól fel-
szerelt nyomdában ötven ember dolgozott, havi munkabérük meghaladta a 10 000 pengőt . Itt 
készült a ru tén elemi iskolai tankönyvek nagy része, itt nyomtat ták a hetente k iadot t kétnyel-
vű, imént említett hivatalos lapot, a Kárpátaljai Közlönyt is.84 Később, a kormányzói biztos 
előterjesztésére a pénzügyminiszter az Állami Nyomda ungvár i kirendeltségét 1941. augusz-

80 Uo„ 271. tét., 1939-P-18 638. sz.; valamint Uo.: o -Má/Zs Küm. szeptember 22. jelzet, 248. old. 
81 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye sajtóbibliográfiája / a történelmi Bereg, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa és 

Ung vá rmegyék / (1845-2000). Szerk.: László Gézáné Szarka Ágota. Nyíregyháza, 2002,38., 51-52., 129., 
133., 210-211., 260-262. old. 

82 Kárpátalja Általános Bibliográfiája Összeállították: Leiekács Miklós és Harajda János. Ungvár, 1943. A 
Kárpátaljai Tudományos Társaság kiadása. - 3aranbHa BH6.TÍorpaxin HoaKapna-ra. 3JVO>KHJIH: HnK0.natí 
JlejieKan-b H Maam ["apaflaa YHrBapi, 1943. BbiaaH« rioAKapnarcKoro OömecTBa HayKv 1943,40. old. 

8 3 Uo., 46. old. 
84 Kárpátalja népéért. (A nmgyar kormány egyéves munkája.) Mi történt eddig Kárpátalján? Ungvár, 

1940. március hó. Kiadja a Kárpátaljai Terület Kormányzói Biztosi Hivatala, 27-28. old. 



tus l-jétől megszüntette, és nyomda teljes, mintegy 250 000 pengő értékű üzemi felszerelését 
minden ellenszolgáltatás nélkül a Kárpátaljai Tudományos Társaságra ruházta át. Ezután a 
nyomda minden bevétele (s kiadása) a társaságot illette ® 

A 6200/1939. számú, Kárpátalja közigazgatásáról szóló, és ennek az intézkedéseit tovább 
bővítő rendeletek a gyakorlatban tették lehetővé a magyar és rutén kétnyelvűséget a polgári 
adminisztráció minden területén, a hivataloktól a hatósági feliratokig, az oktatástól az egye-
sületek működéséig. így alakulhatott újjá 1939. augusztus 12-én, Ungváron, a Magyarorosz 
Nemzeti Színház Szövetkezet. A társulat szeptember 30-án tartotta első előadását, amellyel je-
lentős sikert aratott. A magyar kormányzat kívánatosnak tartotta a színház „sürgős állami tá-
mogatásban részesítését", ezért a miniszterelnökség ötezer pengőt utalt ki a társulatnak. 
Ilniczky Sándor kormányzói biztosi főtanácsadó ezer pengő adománnyal segített áthidalni a 
színészek kezdeti nehézségeit. A kezdetben Magyarorosz Nemzeti-, majd Kárpátaljai Nemze-
ti-, végül Ruszin Nemzeti Színház nevű társulat székhelye Ungváron volt, a Jókai tér 40. szám 
alatt. 1940. február 19-én kezdte tényleges működését, és a tavaszi turné alkalmával már 17 te-
lepülésen 43 előadást tartott. A kormányzat a társulat évi államsegélyét a következő eszten-
dőben 20 ezer pengőre emelte, amely összeget a társulatnak ez után minden évben, még 
1944-ben is átutalta a Kárpátaljai Kormányzói Biztosság.86 

A magyar kormányzat a rádiónak is fontos szerepet szánt a rutén nép tájékoztatásában, 
műveltségének emelésében. Erre annál is inkább szükség volt, mert egy 1939. márciusi bizal-
mas jelentés szerint a magyar rádió Kárpátaljára irányuló „propagandája magas színvonalú, 
amely a kérdéseket európai szemszögből tárgyalja, s így az egyszerűbb szellemi képességű 
nép nem érti meg. Ruszin részről kifogásolják azt is, hogy a jelenlegi ruszin nyelvű rádióbe-
mondó hanghordozása nem eléggé meggyőző erejű... Ezzel a Magyarországról irányított 
propagandával szemben állítólag nagy előnyben van az ukrán propaganda. Az ukránok ve-
zetői ugyanis majdnem kivétel nélkül elvégezték a berlini ukrán propaganda iskolát".87 

Néhány hónap múlva, 1939. nyarán javították a ruszin rádióadás vételi lehetőségeit. Ko-
rábban Kassáról sugároztak rutén nyelvű műsort, de az adó kis teljesítményű volt, ezért csak 
a városban, valamint néhány km-es körzetében lehetett hallani. A nagy kapacitású adót 
ugyanis az első bécsi döntéskor a csehek leszerelték és elvitték. A városban elterjedt a hír, 
hogy 1939. július elsejével az önálló adást megszüntetik, és az adót reléállomássá alakítják át. 
Június 27-én az ügyben Teleki Pál miniszterelnök - aki az előző napokban Kassán járt - sürgős 
tájékoztatást kért a Magyar Távirati Iroda, az MTI elnök-igazgatójától, Kozma Miklóstól, aki a 
Magyar Rádió Részvénytársaságot is irányította. Az előbbi „helyzetnek megfelelően Kassát át 
kellett szervezni, aminek lényege abban áll, hogy a ruszin adást, amelyet onnan 
Ruszinszkóban egyáltalában nem lehetett hallani, a ruszinok kérésére és a magunk megálla-
pításai alapján Budapestre hoztuk, mert a cél az, hogy vehető legyen - válaszolta Kozma. -
Külpolitikai okokból szükségesnek tartom, hogy Ungváron mielőbb dolgozzék olyan adóál-
lomás, amely magyarul és ruszinul beszél. Költségkímélés és gyorsaság szempontjából egy-
aránt az a javaslatom, hogy a nyíregyházai állomást kell mielőbb áthelyezni Ungvárra.. . (Ez) 
nem technikai és postai, hanem politikai kérdés. Technikailag minden megoldható a politikai 
kívánságoknak megfelelően".88 

Ismereteink szerint a következő években a nyíregyházi adót nem helyezték át Ungvárra, a 
Magyar Rádió továbbra is Budapestről sugározta ruszin nyelvű adását. Teleki Pál miniszterel-
nök 1940. újévi rádiószózatában „magyar-orosz", azaz rutén nyelven külön köszöntötte Kár-
pátalja népét, mintegy jelezve, hogy továbbra fontosnak tartja is az autonómia ügyét. A szö-
veg helyes kiejtését Marina Gyula, a Kárpátaljai Kormányzói Biztosság vallás- és közoktatási 
ügyosztályának a vezetője gyakoroltatta be a kormányfővel.89 

A „csehek alatti" Kárpátalján, főként a cseh hatóságok által gerjesztett ún. „nyelvi vita" kö-
vetkezményei miatt volt különös jelentősége annak, hogy 1940. június elején, Ungváron meg-

85 KI ÁL. Fond 53., opisz 1., nr. 18., sztr. 80. 
86 MOL. K 28., 109. tét., 1940-P-15 221. sz., 34^7. old.; Uo., 115. tét., 1944-P-14 425. sz., 291-333. old. 
87 Uo., 97. tét., 1939-L-17 993. sz. 
88 MOL. K 429., Kozma-iratok. 1939.-5. dosszié, 585-587. old. 
89 Botlik József. Hármas kereszt alatt. Görög katolikusok Kárpátalján az ungvári uniótól napjainkig 

(1646-1997). Bp., 1997,263. old. 
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jelent nyomtatásban az új ruszin nyelvtan. A kárpátaljai kormányzói biztos főtanácsadójának, 
Ilniczky Sándornak a vezetésével működő ún. nyelvtan bizottság állította össze. A művet feb-
ruárban véglegesítették, címe: „Grammatika ugroruszkogo jazika dija szerednih ucsebnih 
zavedenij" (TpaMMaTHKa yrpopycbKoro MbiKa ajih cepeflHHX yMeÖHbix 3aBeaeHHíí', A magyar-
orosz nyelv nyelvtana középfokú tanintézmények számára). Kiadója a kormányzói biztosság, 
amelynek vallás- és közoktatásügyi főnöke, Marina Gyula 1940. június 15-én azzal a megjegy-
zéssel küldött két példányt a kiadványból a miniszterelnöknek, hogy a grammatika „kötelező 
használatát a kárpátaljai rutén nyelvű közigazgatásban és közoktatásban 8888/1940. számú 
intézkedésemmel elrendeltem".9® Ezt augusztus 20-án kiadott rendelkezésével Perényi Zsig-
mond kormányzói biztos is megerősítette, mely szerint szeptember l-jétől, vagyis az 
1940-1941. évi tanév kezdetétől csak az előbbi „magyarorosz nyelvtan" használható a kárpát-
aljai iskolákban. 

Ugyancsak június 15-én, Perényi egy „emlékpéldány" kíséretében szintén levelet küldött 
Teleki Pál miniszterelnöknek, amelyben bizakodott, hogy a grammatika „csakhamar kedvező 
eredményt fog felmutatni, mert egyrészt megszűnteti a két évtized óta tartó kárpátaljai nyelvi 
harcot /me lye t a cseh kormány sokszor mesterségesen szított/ , s így ruténjeinknek lehetősé-
get ad arra, hogy a maguk anyanyelvét egységesen fejlesszék tovább, másrészt akadályt emel 
a külföldi / uk rán , nagyorosz/ nyelvek használata következtében érezhető elidegenítő hatás-
nak is". Végül kérte a kormányfőt, hogy „a kárpátaljai hivatalos rutén nyelv kötelező haszná-
latáról az összes érdekelt és illetékes hivatalokat és hatóságokat rendeletileg értesíteni méltóz-
tassék".91 

Az utóbbira nem kellett különösen kérlelnie Teleki Pált, mert a kormányfő minden alkal-
mat megragadott, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek iskolai és nyelvi jogaira felhívja 
a figyelmet. Ezt tette például három hónappal korábban is, 1940. március 15-én tartott ünnepi 
beszédében: nemcsak a kisebbségek iránti türelemre szólította fel a tisztviselőket, a rendvé-
delmi erőket, szervezeteket, a tanítókat és a tanárokat, sőt a lelkészeket, hanem nyomatéko-
san arra is, hogy tanulják meg a nemzetiségek nyelvét, és azon érintkezzenek a néppel . A mi-
niszterelnök később, július 2-án az országgyűlésben arról beszélt, hogy méltányos kisebbség-
politikát kell megvalósítani, a hatóságok ne merészeljenek senkit befolyásolni abban, hogy 
milyen nemzetiségűnek vallja magát, vagy iskolaválasztásukban nyomást gyakorolni a szü-
lőkre, illetve a gyermekekre. A kormányfő azt is kijelentette, hogy a nemzetiségek által lakott 
vidékeken a tisztviselőknek vizsgát kell majd tennie az adott tájon használt nyelvből. 

A magyar-rutén kétnyelvű Kárpátaljai Tudományos Társaság jelentette meg 1941. tava-
szán a Harajda János által készített ruszin nyelvtan könyvet TpaMMaTHKa PycbKoro H3b iKa 9 2 

cimmel. Ezt követően Ilniczky Sándor kárpátaljai főtanácsadó felhívta a kormányzói biztos-
ság vallás- és közoktatási ügyosztályát, hogy a nyelvtankönyvet szakszerűen elemezze és mi-
nősítse. Az elkészült bírálatot Marina Gyula miniszteri tanácsos a Kárpátaljai Véleményező és 
Tanácsadó Bizottság 1941. június 27-én tartott ülésén ismertette. A nyelvtan iskolai - elsősor-
ban közép-, illetve középfokú tanintézmények - használatra készült, „s mint ilyen, céljának 
megfelel, mert mondattana az eddig megjelent ruszin nyelvtanok mondattanai közül a legtel-
jesebb s legjobban megközelíti a helybeli ruszin nyelv élő mondattanát. Hiányai, hogy az egy-
szerű iskolai nyelvtan szokásos részei közül egyeseket / az írásjelek, a szóképzés, a helyesírás 
fontosabb szabályai stb. / nem tárgyal teljes részletességgel... Általában véve (a) jelen nyelv-
tan alkalmas arra, hogy annak alapján a népiskolák felsőbb osztályai számára módszeres 
nyelvtan állítassák össze, valamint arra is, hogy a tudományos ruszin nyelvtan összeállítása a 
megindulandó nyelvtani irodalom alapján megkezdődjék.. . Mindenesetre nyelvi szempont-
ból nem lehet a nyelvtant első kiadásában tökéletes nyelvtannak nevezni, azonban e tekintet-
ben messze felülmúlja a Kormányzói Biztosság szerkesztésében megjelent nyelvtant, mely-
nek csak az előszava védelmezi a helyi ruszin népnyelv jogait, nyelve azonban csaknem telje-
sen a legtisztább orosz irodalmi nyelv".93 (Ez utóbbi megjegyzés az 1940. június elején, Ung-

90 MOL. K 28., 112. tét., 1940-P-18 409. sz. 
91 MOL. K 28., 112. tét., 1940-P-18 459. sz. 
92 rapaüoa. MeaHtJIp.: TpaMMaTHKa PycbKoro M b i K a . BbiaaHH floaKapnaTCKoro OömecTBa Hayicb. YHrBapt, 

1941. CT. 143. (Harajda, Ivan Dr.: Grammatika Ruszkogo jazika. Vidanja Podkarpatszkogo 
Obscsesztva Nauk. Ungvár, 1941.143 old.) 

9 3 KTÁL. Fond 53., opisz 1., nr. 18/1941., sztr. 53-54. 
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váron megjelent s már említett TpaMMaTHKa yrpopycbKoro snuKa nna cepe/uinx yneÖHLIX 
:saBê eHHH / ' A magyarorosz nyelv nyelvtana középfokú tanintézmények számára ' / című 
nyelvtankönyvre utalt, amelyet Ilniczky Sándor főtanácsadó által vezetett ún. nyelvtan bi-
zottság állította össze, s éppen Marina Gyula volt a testület meghatározó személyisége. Nem 
véletlen, hogy a kormányzói biztosság gondozta e művet főként „Marina-féle grammati-
ka"-ként emlegették.) 

Az új ruszin nyelvtan hamarosan elterjedt, és „Harajda-féle g rammat ika ikén t " vált széles 
körben közismertté. A Kárpátaljai Véleményező és Tanácsadó Bizottság soros, 1941. október 
29-én tartott ülésén Marina Gyula miniszteri tanácsos bejelentette, hogy Kozma Miklós kor-
mányzói biztos „27.300/1941. sz. rendeletével jóváhagyott és engedélyezett, a Kárpátaljai Tu-
dományos Társaság kiadásában megjelent, dr. Harajda János által szerkesztett rutén nyelv-
tant a folyó [1941-1942.] iskolai évtől [szeptember l-jétől] kezdve Kárpátalja összes iskoláiban 
kötelezően bevezettük".94 

Összegzésül újra megerősítjük: a Kárpátalja kétnyelvű közigazgatását megteremtő 
6200/1939. M. E. számú kormányrendelet intézkedései - mint alapjogszabály - 1944. októbe-
réig, a terület szovjet katonai megszállásáig érvényben maradtak, és a szakigazgatás annak 
alapján, illetve arra hivatkozva hozott további rendelkezéssekkel működött . Ennek következ-
tében a magyar-rutén kétnyelvűség az élet minden területén érvényesült. Elsősorban a Kár-
pátaljai Tudományos Társaság - miként emlegették: a „ruszin akadémia" - tevékenysége já-
rult hozzá döntően ahhoz, hogy az 1830-as években a görög katolikus egyház kereteiben in-
dult ru tén / rusz in nemzetté válási folyamat a magyar kormányzat támogatásával egy évszá-
zad múltán a befejezéséhez közeledett. Ezt a szakította meg végzetesen 1944. októberében 
Kárpátalja szovjet katonai megszállása, majd a ruszin nép identitásának erőszakos, hatósági 
úton történő megváltoztatása, ukránná minősítése. E dolgozatból közvetve az is érzékelhető, 
hogy több mint hat évtizeddel ezelőtt, Kárpátalja Magyarországgal történő újraegyesülése 
után a rutén nép, a magyar kormányzattól olyan széles körű nemzetiségi jogokat, önkor-
mányzatot kapott, amelynek szintje magasan meghaladja azt a mértéket, amellyel napjaink-
ban élhet Ukrajnában a mintegy 200 ezer lelket számláló kárpátaljai magyarság. 

Dr. Botlik József 
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