
206

hOllósi GábOr

TÖRVÉNyHOZÁSI TEENDŐK AZ 1938 ÉS 1941 KÖZÖTTI 
TERüLETGyARAPODÁSAINK KAPCSÁN

BEVEZETŐ

A ’30-as évek vége és a ’40-es évek eleje – a második világháború árnyékában, majd 
alatt – Magyarország nagy területi gyarapodásainak az időszaka. A trianoni ország-
hoz előbb a Felvidék vékony, déli sávját (1938), majd a kárpátaljai területeket (1939), 
később Erdély egy részét (1940), végül pedig a délvidéki területeket (1941) csatolták 
vissza .1 A két évtizedig idegen uralom alatt álló országrészek újbóli integrációja ter-
 mészetesen nem volt problémamentes, a magyar országgyűlés által megalkotott, 
úgy  nevezett inkorporációs törvények,2 valamint az azokat kísérő novellák3 jelzik ezt . 
az alábbiakban e törvényeket vesszük számba, rámutatva a területek visszaszerzése 
következtében felmerült számos közigazgatási feladatra.

1 a területgyarapodásokhoz összességében ld . Gulyás László: A Horthy-korszak külpolitikája, 4 ., 5 . 
és 6. köt. Máriabesnyő, Attraktor, 2016, 2018 és 2019.

2 1938. évi XXXIV. törvénycikk a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeknek az 
országgal egyesítéséről (a továbbiakban: 1938: XXXIV. tc.). – 1939. évi VI. törvénycikk a Magyar 
Szent Koronához visszatért kárpátaljai területeknek az országgal egyesítéséről (a továbbiakban: 
1939: VI. tc.). – 1940. évi XXVI. törvénycikk a román uralom alól felszabadult keleti és erdélyi 
országrésznek a Magyar Szent Koronához visszacsatolásról és az országgal egyesítéséről (a továb-
biakban: 1940: XXVI. tc.). – 1941. évi XX. törvénycikk a visszafoglalt délvidéki területeknek  
a Magyar Szent Koronához visszacsatolásról és az országgal egyesítéséről (a továbbiakban: 1941: 
XX. tc.). A törvények letölthetők: https://net.jogtar.hu

3 1939. évi V. törvénycikk a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területek képviselőinek 
az 1939. évi június hava 10. napjára egybehívott országgyűlés képviselőházába meghívásáról  
(a továbbiakban: 1939: V. tc.). – 1940. évi XI. törvénycikk a felvidéki és kárpátaljai területek visz-
szacsatolásával kapcsolatos nemzetközi vonatkozású kérdések szabályzásáról (a továbbiakban: 
1940: XI. tc.). – 1942. évi XXI. törvénycikk az országgyűlés felsőházáról szóló 1926. évi XXII. 
törvénycikk módosításáról és kiegészítéséről, valamint a visszacsatolt területekkel kapcsolatban  
a felsőház szervezetére vonatkozóan szükséges átmeneti rendelkezésekről (a továbbiakban: 1942: 
XXI. tc.) A törvények letölthetők: https://net.jogtar.hu
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sZakraLitÁs és sZent kOrOna sZiMBOLika

Mindenekelőtt arra térünk ki, hogy az isteni gondviselésnek hálát adnak az in  kor-
porációs törvények preambulumai .4 ez alól csak a legutolsó, a Délvidék visszaszerzé-
sét követően keletkezett törvény a kivétel, melyben a hálaadás meglehetősen vissza-
tetszőnek tűnt volna a magyar–jugoszláv örökbarátsági szerződés5 (1940 . december 
12.) megszegése és Teleki Pál miniszterelnök öngyilkossága6 fényében.

A Szent Korona eszméről7 és a tan Horthy-korszakbeli értelmezéséről8 hossza-
san lehetne értekezni, itt azonban csak annyit emelünk ki, hogy a két háború közötti 
időszakban a Szent Korona Magyarország területi integritását hatványozottan jelké-
pezi. Nem véletlen tehát az, hogy a visszacsatolt területek a szóban forgó törvények-
ben – kivétel nélkül – a Magyar szent korona testébe tértek vissza .

Végül, az inkorporációs törvények – már az első cikkelyekben – tömören utalnak 
a területgyarapodások történeti hátterére . a Felvidék, illetve a keleti és az erdélyi 
országrészek esetében az első és a második bécsi döntésre (1938. november 2. és 

4 A „preambulum” a jogszabályok élén álló, az egyes cikkelyeket megelőző, emelkedett, ünnepélyes 
hangú szöveg. Az elnevezés a latin praeambulus (elől járó) szóból ered, pontos magyar nyelvi meg-
felelője nincsen.

5 Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához 1936–1945, V . köt: Magyarország külpolitikája 
a nyugati hadjárattól a Szovjetunió megtámadásáig 1940–1941. szerk . juhász Gyula . Budapest, 
akadémiai, 1982 . 776–777 .

6 Ld . ehhez: Gecsényi Lajos és mások: Magyar Történelmi Archívum. [18.] Teleki Pál öngyilkossága: 
1941. (Válogatás a Magyar Országos Levéltár, illetve egyéb bel- és külföldi archívumok dokumen-
tumaiból gyűjtőmappában.) Budapest, Archív, [2007]. – AblOnczy Balázs: A miniszterelnök élete 
és halála: Teleki Pál (1879–1941). Budapest, Jaffa, 2018.

7 Ld . eckhArt Ferenc: A Szentkorona-eszme története. Budapest, Magyar tudományos akadémia, 
1941 . – bódi Stefánia: A Szent Korona-eszme különbségei Eckhart Ferenc, Timon Ákos és Bar -
toniek Emma felfogásában. Polgári Szemle, 2015/1–3 . polgariszemle .hu/archivum/77-2015-junius-
11-evfolyam-1-3-szam

8 Ld . többek között: mOlnár Kálmán: A szentkorona-tan kifejlődése és mai jelentősége. Pécs, Du -
nántúli Egyetemi Nyomda, 1927. – tOmcsányi Móric: Magyarország közjoga. Budapest, királyi 
Magyar egyetemi nyomda, 1942 . 281–290 . – érdekességként említjük meg a koronaeszmét tovább-
éltető királyság államformájával összefüggésben: rácz János: a kormányzót sértenetek nem kell 
félnetek jó lesz? Adalékok a kormányzósértési eljárásokhoz. In: Historia est lux veritatis. Szakály 
Sándor köszöntése 60. születésnapján, ii . köt . szerk . AnkA László – hOllósi Gábor – tóth eszter 
Zsófia – ujváry Gábor . Budapest, Magyar napló–Veritas, 2016 . 111–122 .
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1940. augusztus 30.),9 kárpátalja és a Délvidék tekintetében10 pedig a magyar kor-
mány „birtokbavételi intézkedésére” és a magyar honvédség „kötelezettségteljesíté-
sére” .11

KÉPVISELŐK MEGHÍVÁSA AZ ORSZÁGGyŰLÉSBE

Ezt a megoldást először – még ideiglenes jelleggel – a visszatért felvidéki területek 
kapcsán alkalmazta a törvényalkotó: a magyar országgyűlés képviselőházába – a mi -
niszterelnök indítványára – a visszacsatolt területen korábban szenátorokká, nemzet-
gyűlési vagy tartománygyűlési képviselőkké választottak közül bármely személy  
a magyar országgyűlés két házának határozatával volt meghívható.12 Hogy a két ház 
állományának arányát továbbra is biztosítsák, egyúttal felemelték az élethossziglan 
kinevezhető felsőházi tagok számát.13

Bár 1939 pünkösdjén Magyarországon országgyűlési választásokat tartottak, eze-
ken a visszacsatolt felvidéki területek lakosai nem szavazhattak. A választói név-
jegyzékeket ugyanis nem lehetett összeállítani a rendelkezésre álló rövid idő alatt, 
szintén időt igényelt a választókerületek kialakítása,14 nem is szólva arról, hogy köz-
ben visszatért Kárpátalja. Ezért 1939-ben egy kiegészítő törvény – novella – jelent 
meg, mely fenntartotta az országgyűlési képviselők meghívására vonatkozó korábbi 
rendelkezéseket. Igaz, ekkortól a magyar országgyűlésbe olyan személyt is meg 
lehetett hívni, akit korábban csak pótképviselővé választottak meg a csehszlová-
kiai magyar pártok lajstromain, továbbá maximálva lett a meghívható képviselők 
száma is .15

9 a bécsi döntésekhez ld . sAllAi Gergely: Az első bécsi döntés. Budapest, Osiris, 2002 . – hAmerli 
Petra: Olaszország szerepe az első bécsi döntésben és Kárpátalja visszacsatolásában. In: Rés  
a falon. A Felvidék déli része és Kárpátalja visszatérése Magyarországhoz, 1938–1939. szerk . 
liGeti Dávid . H . és k . n ., 25–35 . – l. bAlOGh Béni: a magyar–román kapcsolatok 1939–1940-ben 
és a második bécsi döntés. Csíkszereda, Pro-Print Kvk., 2002.

10 Ld . ezekhez: Kárpátalja 1938–1941. Magyar és ukrán történeti megközelítés. szerk . Fedinec Csilla. 
Budapest, teleki László alapítvány, 2004 . – A. sAjti Enikő: Impériumváltások, revízió és kisebb-
ség: magyarok a Délvidéken, 1918–1947 . Budapest, napvilág, 2004 .

11 1938: XXXiV . tc ., 1 . § . – 1939: Vi . tc ., 1 . § . – 1940: XXVi . tc ., 1 . § . – 1941: XX . tc ., 1 . § .
12 1938: XXXiV . tc ., 2 . § .
13 1938: XXXiV . tc ., 3 . § .
14 Indokolás „a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területek képviselőinek az 1939. év 

június hava 10. napjára egybehívott országgyűlés képviselőházába meghívásáról” szóló törvényja-
vaslathoz . in: Az 1939. évi június hó 10-ére összehívott országgyűlés képviselőházának irományai, 
i . köt . Budapest, athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat, 1939 . 17 .

15 1939: V . tc ., 1 . § .
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Az említett novella ugyan kötelezte a kormányt arra, hogy 1940. június 30-ig szer-
vezze meg a választásokat,16 azokat nem tartották meg sem a kijelölt időpontig, sem 
pedig később, a háború alatt. Az újabb inkorporációs törvények azonban továbbörö-
kítették a Felvidékre vonatkozó szabályokat, minimális változtatásokkal . Például  
a magyar országgyűlésbe Kárpátalja őslakossága által választott nemzeti tanácsi 
tagok közül is meg lehetett hívni képviselőket.17 erdély és Délvidék esetében pedig 
már nem volt feltétel az, hogy a meghívott képviselő korábban valamelyik állam 
népképviseleti szervébe is meg legyen választva .18 Minden törvény a kibővített kép-
viselőházi létszámhoz a felsőházi tagok számát is hozzáigazította.19

aZ ÁLLaMPOLGÁrsÁG kérDése

A visszacsatolások nyomán hamar felmerült az a probléma is, hogy az újból Magyar-
országhoz tartozó területek lakosai közül kiket kell magyar állampolgárnak tekin-
teni. Ez a kérdés természetesen kihatott az országgyűlési választások megtartható-
ságára is .

Az első inkorporációs törvény az állampolgársággal még nem foglalkozott, csak  
a másodikban, Kárpátalját illetően jelentek meg az erre vonatkozó szabályok. Eszerint 
magyar állampolgárrá azok váltak, akiket a trianoni békediktátum automatikusan  
– tehát optálás nélkül – nyilvánított csehszlovák állampolgárnak. (A két háború kö -
zötti időszakban még Csehszlovákiához tartozott Kárpátalja.)20 További feltétel volt 
azonban, hogy a jogosultnak már a visszacsatolást megelőző tíz évben is a visszacsa-
tolt területen kellett laknia. Az állampolgárság megszerzése természetesen a felesé-
gekre és a kiskorú gyermekekre is kiterjedt. A házasságon kívül született gyermek 
az anyja állampolgárságát követte, árva esetében pedig az atyja vagy – ha az már  
a trianoni diktátum után született – a nagyapja állampolgárságát vették figyelembe.21

Ezeket a szabályokat a későbbi inkorporációs törvények is továbbvitték kisebb 
módosításokkal . Fontosabb eltérés volt a visszatért erdélyi országrészek tekintetében 

16 1939: V . tc ., 2 . § .
17 1939: Vi . tc ., 2 . § .
18 1940: XXVi . tc ., 2 . § . – 1941: XX . tc ., 2 . § .
19 1938: XXXiV . tc ., 3 . § . – 1939: Vi . tc ., 3 . § . – 1940: XXVi . tc ., 2 . § . – 1941: XX . tc ., 2 . § .
20 kárpátalja szovjetunióhoz csatolásáról ld . vidA istván – zseliczky Béla: Az 1945. június 29-ei 

szovjet–csehszlovák szerződés Kárpátaljáról. Külügyi Szemle, 2004/1. 232–260. – Az ezt megelőző 
állapothoz ld . jOó andrás: a nyugati hatalmak és a szovjetunió viszonya kárpátalja Magyaror-
szághoz történt visszatérésének a kérdéséhez . in: Rés a falon. A Felvidék déli része és Kárpátalja 
visszatérése Magyarországhoz, 1938–1939. szerk . liGeti Dávid . H . és k . n ., 2019 . 3–13 .

21 1939: Vi . tc ., 5 . § .
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a tízéves helyben lakási szabály mellőzése. Továbbá – a második bécsi döntés nyo-
mán – a törvény lehetővé tette, hogy a Romániánál maradó területen állandó lakhely-
lyel rendelkező magyar nemzetiségű személyek is magyar állampolgárságot szerez-
hessenek optálás útján.22 a délvidéki területek visszacsatolásáról szóló törvény pe  dig 
kimondta, hogy a belügyminiszter megfoszthatja a megszerzett állampolgárságától 
azt, aki a magyar nemzet érdekei ellen súlyosan vétett az elszakítottság ideje alatt.23

A FELSŐHÁZ KIEGÉSZÍTÉSE

Említettük már, hogy amikor a visszacsatolt területekről az országgyűlési képviselő-
ket meghívták, egyúttal mindig felemelték az élethossziglan kinevezhető felsőházi 
tagok számát. Csakhogy az országgyűlés felsőházát javarészt nem a kinevezett sze-
mélyek, hanem a törvényhatóságok24 küldöttei alkották .25

Magyarország területgyarapodásainak következtében újabb törvényhatóságokat 
(például Bars és Hont közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék) szerveztek, 
míg másokat (például Szabolcs és Ung k.e.e. vármegyék) megszüntettek.26 Jórészt 
emiatt, 1942-ben az országgyűlés a felsőházi törvényt módosította, melyben egyúttal 
a felsőházi póttagok választására vonatkozó szabályokat is megváltoztatta.27

témánk szempontjából azonban az a lényeges, hogy ekkortól a törvényhatósági 
bizottságok28 által választandó felsőházi tagok számát újból meghatározták a terület-
gyarapodások fényében. Kassa törvényhatósági jogú város például egy főt küldhe-

22 1940: XXVi . tc ., 4 . § .
23 1941: XX . tc ., 4 . § .
24 „Törvényhatóság” alatt értették a korban a vármegyéket és a törvényhatósági jogú városokat.  

A törvényhatósági jogú város ma a megyei jogú városnak feleltethető meg, ami nem keverendő 
össze a „megyei város” fogalmával, melyet a „rendezett tanácsú város” helyett a közigazgatás ren-
dezéséről szóló 1929. évi XXX. törvénycikk vezetett be.

25 Ld. 1926. évi XXII. törvénycikk az országgyűlés felsőházáról (a továbbiakban: 1926: XXII. tc.), 18. 
§. Letölthető: https://net.jogtar.hu – A felsőházról ld. Püski Levente: A magyar felsőház története, 
1927–1945. Budapest, napvilág, 2000 .

26 A trianoni békediktátum a 63 vármegyéből 33-at hagyott meg, de ezek közül is csak tíz maradt 
érintetlen . a határ mentén kisebb-nagyobb töredékek, „csonka” vármegyék keletkeztek . (kirívó 
példa, hogy Ugocsa vármegyéből pusztán száz négyzetméternyi terület jutott hazánknak, a tria-
noni vonal túloldalára került Tiszapéterfalva határában.) Az egymással szomszédos megyetöredé-
keket az 1923 . évi XXXV . törvénycikk összevonta, így 25-re apadt a trianoni Magyarország várme-
gyéinek száma . az összevont vármegyéket egy vármegyének kellett tekinteni, és nevükben a k .e .e . 
(közigazgatásilag egyelőre egyesített) rövidítést fel kellett tüntetni. (Például „Csanád, Arad és 
Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék”, melynek Makó volt a székhelye.)

27 Vö . az 1926: XXii . tc . 9 . §-át az 1942: XXi . tc . 1 . §-ával .
28 A törvényhatósági bizottság a törvényhatóságnak volt az első és legfontosabb testületi szerve.
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tett .29 Azoknak a felsőházi tagoknak a megbízatása, akiket Komárom és Esztergom, 
nógrád és Hont, valamint Borsod, Gömör és kishont, továbbá szatmár, Bereg és 
Ugocsa k.e.e. vármegyék részéről választottak meg, megszűnt az 1942. év végével.  
A Szabolcs és Ung volt k.e.e. vármegye által megválasztott felsőházi tagokat pedig 
úgy kellett tekinteni, mintha őket csak Szabolcs vármegye küldte volna ki.30 Az új 
felsőházi tagok felét is öt év elteltével újra választás alá kellett (volna) bocsátani.31

a szabályozást bonyolította, hogy a megyerendszerbe a kárpátaljai kormányzói 
Biztosság területét nem tagozták vissza .32 Ezért a törvény úgy rendelkezett, hogy 
innen az országgyűlés – mindkét házának határozatával és a miniszterelnök indítvá-
nyára – három felsőházi tagot hív meg.33

A TERüLET-VISSZACSATOLÁSOKKAL KAPCSOLATOS KORMÁNy-
FeLHataLMaZÁsOk

Eddig csak az állampolgárság és az országgyűlés kiegészítésének kérdésével foglal-
koztunk, fontos azonban tudnunk, hogy a területek bekebelezése kapcsán számos 
más, szintén jogszabályi rendezést igénylő feladat is volt. Az inkorporációs törvé-
nyek ezeket úgy oldották meg, hogy felhatalmazták a kormányt a szükséges lépések 
megtételére .

A visszatért országrészeket ugyanis Magyarország jogrendszerébe újból be kellett 
illeszteni . e tekintetben a kormány olyan intézkedéseket is hozhatott, melyekre egyéb-
ként csak a törvényhozás lett volna jogosult .34 az ilyen rendeleteket természetesen be 
kellett mutatnia az országgyűlésnek.35 Ha a kormány vagy az egyes miniszterek már 
korábban intézkedtek, azokat utólag jóváhagyottnak tekintették az inkor porációs 
törvények .36 rendelkezés hiányában viszont hatályban maradtak a visszacsatolás 

29 1942: XXI. tc., 5. § (2).
30 1942: XXI. tc., 6. § (1), (2).
31 Vö . az 1942: XXi . tc ., 7 . §-át az 1926: XXii . tc . 7 . §-ával .
32 Mivel Kárpátalja több részletben tért vissza a második bécsi döntéssel befejezőleg (1940. augusztus 

30.), területén részben Kárpátaljai Kormányzói Biztosságot létesítettek, más részeit viszont vissza-
tagozták a megyerendszerbe . Így például a kormányzói Biztosságon belül Máramarosi közigazga-
tási kirendeltség, de azon kívül Máramaros vármegye is létezett .

33 1942: XXI. tc., 8. § (1).
34 1938: XXXiV . tc ., 4 . § . – 1939: Vi . tc ., 7 . § . – 1940: XXVi . tc ., 3 . § . – 1941: XX . tc ., 3 . § .
35 1938: XXXiV . tc ., 4 . § . – 1939: Vi . tc ., 7 . § . – 1940: XXVi . tc ., 9 . § . – 1941: XX . tc ., 8 . § .
36 1938: XXXiV . tc ., 6 . § . – 1939: Vi . tc ., 8 . § . – 1940: XXVi . tc ., 11 . § . – 1941: XX . tc ., 9 . § .
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előtt érvényes jogszabályok, kivéve, ha az állami főhatalom változása következtében 
már nem voltak alkalmazhatók .37

a törvényhozónak a területek visszacsatolásával és igazgatásával kapcsolatos 
kiadások fedezetéről is gondoskodnia kellett: még rendkívüli hitel felhasználására is 
felhatalmazta a kormányt ennek érdekében.38 Külön érdekesség az első inkorporációs 
törvényben az a rendelkezés, mely kétmillió darab kétpengős ezüstérme veretésével 
kívánta megörökíteni a Felvidék részleges visszatérését .39

A visszacsatolásokkal összefüggő nemzetközi vonatkozású jogi, pénzügyi és gaz-
dasági kérdésekről az országgyűlés eleinte „megfelejtkezett”, ezért a kormánynak  
a szükséges felhatalmazást külön törvény adta meg a felvidéki és a kárpátaljai terü-
letekre nézve utólag, 1940-ben . ezzel jogosulttá vált a kormány arra, hogy az emlí-
tett ügyekben megállapodásokat kössön az „érdekelt államokkal” . a megállapodáso-
kat rendeleti úton hatályba is léptethette, de ha azok a törvényhozásra tartozó tárgyat 
érintettek, be kellett jelentenie az országgyűlésnek.40 e rendelkezések erdély és Dél-
vidék esetében már beépültek az inkorporációs törvénybe .41

KüLÖNLEGES TÁRGyKÖRÖK

az általunk vizsgált jogszabályoknak olyan intézkedései is voltak, melyek teljesen 
egyedi és eseti jellegűnek tekinthetők az egyes visszatért országrészekkel kapcso lat-
 ban. Említettük már az ezüstérmék veretését a felvidéki területgyarapodás megörökí-
tésére – hasonlóan egyedi, de jellegében egészen más rendelkezése volt a kárpátal-
jára vonatkozó törvénynek, hogy a miniszterelnöknek kárpátalja önkormányzatáról 
törvényjavaslatot kell előterjesztenie.42

a legtöbb különleges szabályt az erdélyi területek visszatérése kapcsán alkották . 
A belügyminiszter erről az országrészről vagy erre az országrészre bármely törvény-
hatósági és községi tisztviselőt áthelyezhetett, továbbá bármely tanárral és tanítóval 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter is ugyanezt tehette .43 külön érdekesség az  
a törvényben foglalt felhatalmazás, mely szerint a keleti és erdélyi terület vasúti háló-
zatának az ország vasúti hálózatába való bekapcsolása céljából új vasútvonalakat 

37 1938: XXXiV . tc ., 4 . § . – 1940: XXVi . tc ., 10 . § . – 1941: XX . tc ., 10 . § .
38 1938: XXXiV . tc ., 4 . § . – 1939: Vi . tc ., 7 . § . – 1940: XXVi . tc ., 8 . § . – 1941: XX . tc ., 6 . § .
39 1938: XXXiV . tc ., 5 . § .
40 1940: XI. tc., 1. § (1), (2).
41 1940: XXVi . tc ., 5 . §, 9 . § . – 1941: XX . tc ., 5 . §, 8 . § .
42 1939: Vi . tc ., 6 . § .
43 1940: XXVI. tc., 6. § (1), (2).
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építtethet a kormány .44 (Az úgynevezett „Göring-zsák” miatt Magyarország terüle-
tébe Kolozsvár és Marosvásárhely között beékelődött Románia. Így a két várost 
összekötő vasútvonal – az észak-erdélyi vasúti fővonal – egy szakaszon Románia 
területén maradt. A vonalon korridorvonat áthaladását a román fél megtiltotta.)45

Végül, az utolsó, a Délvidék inkorporációjáról szóló törvény felhatalmazta a kor-
mányt, hogy rendeletben szabályozza az önkormányzati testületek kárpótlási Va  gyo-
 na (ÖTKV) vagyontárgyai tulajdonjogának kérdését.46 (e vagyontömeget a trianoni 
határhúzás miatti vagyonmegosztás következtében sérelmet szenvedett önkormány-
zatok veszteségének kompenzálása céljából még egy 1929 . évi törvény hozta létre . 
az országhatár által megosztott önkormányzatok azon vagyontárgyait – beleértve  
a pénzbeli szolgáltatásokat is –, melyek a magyar felet illeték meg a nemzetközi 
egyezmények szerint, az ÖTKV tulajdonának kellett tekinteni.)47

ZÁrsZó

A fenti összefoglalásból látható, hogy a terület-visszacsatolásokkal összefüggésben 
mennyi jogalkotást igénylő kérdés volt. A törvényhozás eleinte talán még át sem 
tudta tekinteni ezeket, jól mutatja ezt az inkorporációs törvények szövegfejlődése, 
melyeknek elemzése ezért is érdekes. Például a felvidéki és a kárpátaljai területek 
visszacsatolásával kapcsolatos nemzetközi vonatkozású problémákkal csak utólag 
foglalkozott az országgyűlés, az elfogadott kiegészítés (novella) rendelkezéseit azon-
ban az erdélyi és a délvidéki inkorporációs törvényekbe már beépítették . a törvény-
szövegekben tehát folyamatos fejlődés figyelhető meg, az egyre növekvő „terület-
visszaszerzési gyakorlattal” összefüggésben.

Fontos azonban megjegyezni, hogy az inkorporációs törvények a területgyarapo-
dásoknak csak az egyik törvényhozási vonatkozását jelentik . az ország területének 
és népességének növekedése miatt ugyanis más törvényeket is módosítani kellett, 
vagy kellett volna. Az előbbire a felsőházi törvény, az utóbbira a választási törvény 
lehet a példa .

44 1940: XXVi . tc ., 7 . § .
45 Ld . ehhez: hOrváth Attila: Adalékok és megválaszolatlan kérdések a Szeretfalva–Déda vasútvonal 

építésének történetéhez . Hadmérnök, 2011/4 . 41–48 .
46 1941: XX . tc ., 7 . § .
47 1929. évi IV. törvénycikk a trianoni szerződés következtében megosztott önkormányzati testületek 

egyes vagyoni viszonyainak rendezéséről, 1. § (1). Letölthető: https://net.jogtar.hu
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Végül, ha ki kellene emelnünk a felmerült problémák közül egyet, úgy gondoljuk, 
hogy az mindenképpen a magyar állampolgárság kérdése lenne . ez határozta meg  
a választójogot is, tisztázása nélkül még a választói névjegyzékeket sem lehetett 
összeállítani .


