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Karéi Schelle

K árpáta lja , 
mint Csehország része 

a két v ilágháború között

Kárpátalja Csehországhoz csatolása

A Saint-Germain-en-Laye-ben 1919. szeptember 10- 
én kötött ún. kis egyezmény szerint Csehország 

legkeletibb része Kárpátalja lett. Csehországhoz való 
csatolásával már 1918-ban 
elkezdtek foglalkozni, amikor 
az amerikai emigrációban élő 
ruszinok homesteadi kong
resszusán egy részük ezt a 
megoldást az egyetlen lehet
séges alternatívaként vetette 
fel. További eseményeknek 
köszönhetően és az aláíró 
nagyhatalmak beleegyezésé
vel. továbbá egyes kárpátaljai 
politikai körök aktív hoz
zájárulásával Kárpátalja ügye 
a párizsi békekonferencia asz
talára került, amely egyértel
mű határozatot hozott a terület 
Csehországhoz csatolásáról.1 
Már a párizsi tárgyalások alatt 
a csehszlovák kormány hatá
rozott lépéseket tett a kárpátal
jai területen. 1919. július 29- 
én. állami határozat alapján a 
belügyminiszter felhatalma
zást kapott arra. hogy egy hi
vatalnokokból álló csoporttal 
együtt vezető tisztviselőt küldjön ki a polgári köz- 
igazgatás megszervezésére.2 Ennek alapján a belügy
miniszter 9789-es számú. 1919-ben kiadott határozatá
val megbízta Ján [Iván] Brejchát a polgári közigazgatás 
vezetésével azokon a területeken, amelyek abban az 
időben Edmond Hennocque francia tábornok katonai 
vezetése alá tartoztak. Ennek a belügyminisztérium

__közvetlen vezetése alatt álló polsári közigazgatási hi-
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vatalnak az volt célja, hogy biztosítsa a terület politikai, 
gazdasági és kulturális konszolidációját.

A minisztériumi megbízott 1919. szeptember 7-i ha
tározata alapján Hennocque tábornok kihirdette Kár
pátalján az ún. Általános Szabályzatot (Generálny 
Statútum) Podkarpatszka Rusz megszervezéséről és 
közigazgatásáról.2 Ezt eleinte csak szóban és plakáto
kon terjesztették, de autentikusnak a Kárpátalja Pol
gári Közigazgatásának Központi Lapjában 1920. feb
ruár 18-án megjelent szöveget tartjuk. Egy jogi normá
ról (sut generis) volt szó, amely a Saint-Germain-en- 
Laye-i Szerződés pontos fordítását tartalmazta, továbbá 
a határvonalak elhelyezkedésével, a nyelvhasználat 
kérdésével és Kárpátalja igazgatásának alapjaival fog
lalkozott. Ennek a nagyon jelentős dokumentumnak az 
eszmei szerzője maga Tomás Garrigue Masaryk állam

elnök volt.4
Bár Kárpátalja élén katonai 

parancsnok állt. akit a Sza
bályzat ugyan szószeri nt nem 
említ, de akinek jelentőségét 
az is bizonyítja, hogy a Sza
bályzatot ő jelentette meg. 
Nem csak katonai vezető volt. 
de polgári ügyekben is az ő 
szava döntött.3 Mellette ki
alakították az adminisztrátor, 
hivatalosan ,.a politikai igaz
gatás vezetőjének" hivatalát, 
aki a ruszin területek polgári 
közigazgatásának élén állt. A 
tábornok és az adminisztrátor 
közötti viszonyt nem szabá
lyozták. Az utóbbi ideiglenes 
feladata volt, hogy előkészítse 
az önkormányzat bevezetését 
a Saint-Germain-en-Laye-i 
Szerződés alapján. A katonai 
parancsnok hatáskörét a mi
niszter 1919. augusztus 1-jei, 
9789-es számú határozatában 

fektették le; ebben J. Brejchát adminisztrátorként tün
tették fel, aki szolgálatilag közvetlenül a belügyminisz
ternek felelős, emellett a hatalomban levő katonai 
parancsnok polgári attaséja. Ezzel összhangban volt 
ugyanezen miniszter 1919. október 8-ai, 48452-es 
számú határozata, amely szerint az adminisztrátor köte
les volt a polgári közigazgatást úgy megszervezni, hogy 
az azonnal működőképes legyen. Kiemelt hangsúlyt

Cregorv Zhatkovych. 
Podkarpat szka Rusz kormányzója



Jog
kapott, hogy Kárpátalja katonai igazgatás alatt áll, 
amely senkinek sem felelős. így a vezető adminisztrá
tor csak a tábornok adlátusa volt. A vezető hivatalnok 
ezalatt határozatot hozott a következő közigazgatás 
megszervezésének előkészítésére.6

Az Általános Szabályzat (Generálny statútum) 
alapján öttagú direktórium (Podkarpatszka Rusz 
Autonóm Direktóriuma) létesült, amelynek élén a 
ruszin származású amerikai Gregory I. Zhatkovych 
[Zatkovich, magyar forrásokban Grigorij Zsatkovics -  
A szerk.] állt. s amelynek csak tanácsadó jogköre volt 
olyan ügyekben, amelyeket a Saint-Germain-de-Laye-i 
szerződés Kárpátalja Parlamentje számára biztosított, 
továbbá a hivatalnokok elbocsátásának ügyében.7 A 
direktórium és az adminisztrátor közötti ellentétek 
végleges megoldása az államelnök feladata volt.

Az Általános Szabályzat komoly elégedetlenséget 
okozott a ruszin polgárok körében, s kiváltotta a Köz
ponti Orosz [Ruszin] Nemzeti Néptanács ellenállását, 
amely az amerikai ruszinok befolyására, a három, akko
riban már létező nemzeti tanács összekapcsolásával 
alakult meg.8 Jelentős konfliktus volt a direktórium és 
az adminisztrátor között is, mert a direktórium tagjai 
azon dolgoztak, hogy tanácsadó szervezetből dön
téshozó szervezetté váljanak. Amikor ez a konfliktus 
elérte a tetőpontját, a direktórium tagjai deklarációt jut
tattak el az államelnöknek, majd a lemondásukat is 
beadták.

Kárpátalján fokozatosan polgári közigazgatás alakult 
ki. amelyet azonban a szlovákiai körülményekhez al
kalmaztak. Az egész területet négy járásra (zsupa) osz
tották. amelyek központjai Ungváron. Munkácson, 
Beregszászon és Nagybocskón alakultak meg. Az ung
vári járási hivatal már 1919 februárjában, a munkácsi 
pedig 1919 májusától működött. Beregszászon csak 
1919 szeptemberében alakult meg, eleinte a munkácsi 
hivatal kirendeltségeként, de még ugyanebben az évben 
átvette Beregszász járás igazgatását. A nagybocskói já
rási hivatal csak 1920 júliusában kezdett dolgozni: ezt 
később a máramarosi Szolotvinába költöztették.9

A párizsi békekonferencián Kárpátalja Csehszlo
vákiához csatolását határozottan a cseh külpolitika leg
problémásabb sikereként kezelték. Bonyolult politikai 
helyzet alakult ki az állam ezen részében, amelyben 
érezni lehetett a polgári közigazgatás további konszo- 
lidálási nehézségeit.

Ú j közigazgatási szervezet terve az 
1920. évi „já rá si törvény" alapján

A  csehszlovák alkotmány elfogadásával egy időben, 
1920 februárjában kiadták a megyei és a járási 

hivatalok szervezéséről szóló törvényt (az ún. nagyzsu- 
pa-törvényt). amellyel véget akartak vetni a Csehszlo
vákia megalakulása után kialakult ideiglenes állapot
nak, miután az új állam „örökölte" az addigi osztrák és 
magyar közigazgatást. A cél nemcsak a közigazgatás

demokratizálása volt a „kétsínűség" megszüntetésével, 
hanem annak egységesítése is az állam egész területén. 
E törvény hatálya tehát az egész országra kiterjedt. 
Prágát kivéve, amelynek státusát külön törvény állapí
totta meg. Miként a későbbi kommentárokból látszik, a 
törvény bevezetése éppen Kárpátalján okozta a legtöbb 
félreértést. Mindenekelőtt Frantisek Weyr professzor 
volt az. aki az általa írt Csehszlovák közigazgatási 
törvényben, valamint a Juristenzeitung 1922. évi 11. 
számában felháborodva írta: ..a törvényhozó nagy hibát 
követett e l“. Weyr szerint a törvény egészéből éppen 
úgy, mint Kárpátaljának az alkotmány által biztosított 
különleges helyzetéből arra lehet következtetni, hogy 
erre a területre nem vonatkozik a járási törvény.10 Kissé 
óvatosabban fejezte ki magát B. Baxa professzor A 
járások kialakításáról szóló törvény és annak hibái 
című újságcikkében, ahol ő is figyelmeztetett a járási 
törvény bizonyos félreérthetőségére." Ezzel ellentétes 
véleményen volt K. Lastovka. aki állítását a következő 
gondolatokra alapozta: ,.a járási törvény megtár
gyalása alatt nem volt világos, milyen alkotmánya lesz 
Kárpátaljának, és vajon nem lenne-e jobb Kárpátalja 
alkotmány által bebiztosított autonómiáját összehan
golni a járási törvénnyel. Ezért a járási törvény ki
mondta. hogy a járások kialakítása nem a helyi köz- 
igazgatás dolga, s  ez Kárpátaljára is vonatkozik, de 
egyúttal minden olyan gondolatot kihagyott, amely 
Kárpátalja jövőbeli saját alkotmányát befolyásolhat
ná."12 Az igazság az volt. hogy a járási törvény -  címe 
és az I. § szerint is -  az egész államra vonatkozott. 
Mivel a járási törvény kiadása idején már az ország e 
része is Csehszlovákiához tartozott, hatályának logiku
san ki kellett terjednie Kárpátaljára is. Ezt támasztotta 
alá a 6. § is. ahol Kárpátalja már nevesítve szerepel. A 
félreértést az okozta, hogy a ..A" függelékben a kárpát
aljai területet teljesen kihagyták, s így. ha a törvényt ott 
is hatályba akarták léptetni, hozzá kellett adniuk ezt a 
részt is, és meg kellett adniuk a terület felosztását. A 
forradalmi nemzeti gyűlés alkotmánytanácsa utolsó 
összejövetelén. Böbék B. belügyminiszterhelyettes 
hozzájárulása nyomán, az „A" függelékbe nem vonták 
be Kárpátalját. Viszont a Belügyminisztérium álláspon
tja szerint a járásokról és a kerületekről szóló törvény 
érvényes volt Kárpátaljára is.l?

A járási törvény szerint a közigazgatás a járási, 
illetve az azoknak alárendelt hivataloknak a fele
lőssége volt. A járási hivatalok közvetlenül a Belügy
minisztériumhoz tartoztak, kivéve, ha bizonyos más 
előírások alapján, egyes adott ügyekben más központi 
szervezeteknek voltak alárendelve. A kerületi hivata
loknak saját hatáskörükben a belső közigazgatással 
kellett foglalkozniuk, ami az addig érvényes előírás 
szerint a szolgabírói hivatalok kezében volt (főszol
gabíró, szolgabíró). A megyei hivatalokban a közigaz
gatás a bizottságok, azok szervezetei és közigazgatási 
tanácsai hatáskörébe tartozott. Rendezett tanácsú 
városok esetében meghagyták a kerületi hivatal 
hatáskörét -  kivéve a közigazgatási bizottságok 
agendáját, amelynek a járási hivatalokba kellett át-



kerülnie. Egyúttal a járási hivatalnak felügyelő és 
fellebbező szerepe is volt volt a polgármester (purk- 
mistr), a városi tanács és a városi rendőrbíró 
határozataival szemben. A kerületi hivatal élére 
kerületi vezető került, a zsupa élére pedig a ..zsupán". 
Mindennek ellenére a járási törvény csak 1923-ban 
készült el, és csak Szlovákiára kiterjedően. így Kár
pátalja közigazgatását nem érintette.

Kárpátalja végleges 
közigazgatásának kialakulása 
1927-ben

A z 1919 novemberében, Hennocque tábornok által 
kiadott Általános Szabályzat erős ellenállást váltott 

ki a kárpátaljai lakosság körében. Közben azonban a 
Nemzeti Gyűlésben elfogadták azt az alkotmányt, 
amelyben a párizsi békekonferencia szellemében és az 
ún. Saint-German-en-Laye-i kis egyezménnyel össz
hangban ,,Kárpátalja önkormányzatáról” volt szó, 
amelynek biztosítania kellett ,,a legszélesebb körű 
autonómiát, amelyet a Csehszlovák Köztársaság állami 
egysége megenged".

1920. április 26-án a kormány kiadta 356. számú ren
deletét az Általános Szabályzat megváltoztatásáról. A 
rendelet az Alkotmány 3. §-a 8. bekezdésének 
értelmében kimondta, hogy ..a részletekkel, főleg a 
választási jogokkal és a parlamentbe való választ
hatósági jogokkal különleges határozatok foglalkoz
nak". A „határozatok" szót a Legfelsőbb Közigazgatási 
Bíróság úgy értelmezte, hogy ez lehet törvény vagy 
rendelet, s így az 1920-as állami rendeletet törvényes
nek ismerte el.14

Az említett rendelet értelmében Kárpátalja élén a 
kormányzó állt, akit az államelnökjelölt ki a kormány 
ajánlata alapján arra az időszakra, amíg nem alakul meg 
a parlament. A kormányzó jogkörei: képviselte Kár
pátalját a kormánnyal való tárgyalásokon, vezette a 
kormányzóság tárgyalásait, aláírta a közigazgatási hi
vatal által kiadott, egész Kárpátaljára vonatkozó nor
matív rendeleteket, hivatalnokokat jelölt ki stb. Az ál
lamelnök a kormányzó mellé alkormányzót is kijelölt, 
mint a kormányzó helyettesét, és mint „közvetlen 
felettesét Kárpátalja minden közigazgatási hivatalá
nak. és az azoknak alárendelt hivataloknak és inté
zeteknek" (3. §, I. bek.). A kormányzó és az alkormány
zó közötti ellentéteket a kormány rendezte volna. A 
kormányzó és az alkormányzó kapcsolatának példá
jaként valószínűleg a brit domíniumok főkormányzói 
és miniszterelnökei közötti kapcsolatot vették alapul. 
Eszerint az alkormányzó nem csupán a kormányzó 
helyettese és annak alárendeltje volt, hanem saját jog
körrel rendelkező független hivatalnok is. aki köz
vetlenül felelt a kormánynak.

A 356/1920. sz. állami rendelet feltételezte a kor- 
... mányzótanács kialakítását, amelyet a kormányzón és az 
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alkormányzón kívül további tíz választott és négy, az 
állam által kinevezett tag alapított volna. Ez a tanács 
azonban soha nem jött létre.

Eleinte az adminisztrátor, később a kormányzó 
számára egy hivatalnokokból álló bizottságot hoztak 
létre: ez volt Kárpátalja Polgári Közigazgatási Hivatala. 
Bár a Szabályzat nem említette, a fent említett rendelet 
kész ténynek vette. Az idézett rendelet kiadása előtt 
azonban közigazgatási hivatalnak az egységes állami 
adminisztrációt tartották, amelyet a főhivatalnok (admi
nisztrátor) képviselt. Az idézett rendelet (2. §, c) vi
szont olyan hivatalokat is említ, amelyek nem voltak 
alárendelve a közigazgatási hivatalnak, amiből „két- 
sínűségi" tendenciát lehetett feltételezni, amely az auto
nóm közigazgatásból (élén a kormányzóval) és a köz- 
igazgatásnak nem alárendelt hivatalokból állt.

A Polgári Közigazgatási Hivatal hatáskörét a Legfel
sőbb Közigazgatási Bíróság kétféleképpen, teljesen 
ellentmondó módon értelmezte. Először is kijelentette, 
hogy a Polgári Közigazgatási Hivatal a különböző mi
nisztériumok kirendeltségeinek egyesülete, s ezért kü
lön felhatalmazás nélkül a legmagasabb hivatalként 
határozhat olyan dolgokban is, amelyek az egyes mi
niszterek jogköréhez tartoznak.1'' Később viszont 
ugyanez a bíróság kijelentette, hogy a Polgári Közigaz
gatási Hivatalt nem azért alakították ki, hogy a közpon
ti hivatalokat helyettesítse, s így minden olyan határo
zat esetén, amely a miniszter jogkörébe tartozik, speci
ális vagy általános felhatalmazást, de legalább utólagos 
jóváhagyást keli kapnia.16 A szakirodalom viszont in
kább az első értelmezést ismeri el, mivel a Polgári 
Közigazgatási Hivatal egységes hivatal volt, egy 
prezíditimmal, közös könyvelési osztállyal, közös 
hivatali ügyrenddel és egységes hivatali rendsza
bállyal.17

A 356/1920. sz. rendelkezés alapján Grigory Zhat- 
kovychot nevezték ki kormányzónak, aki ezt 1920. 
április 16-án egy kiáltvánnyal ünnepelte. Az alkor
mányzó a cseh Peter Ehrenfeld lett. Zhatkovych viszont 
1922. március 17-én. a kormánnyal való ellentétek mi
att lemondott, s így a kormányzói szék egészen 1923-ig 
üres maradt. Csak 1923. szeptember 14-én nevezte ki 
az államelnök a ruszin származású Anton Beskidet kor
mányzónak és a cseh A. Rozsypalt [Antonín Rozypal] 
alkormányzónak.

A Kárpátaljai Területet négy tradicionális zsupára 
osztották, Ungvár. Munkács, Beregszász és Nagybocs- 
kó központtal. Az utóbbiból azonban a zsupa hivatala 
hamarosan átköltözött a máramarosi Szolotvinába. 
1921-ben új felosztás történt, s csak három zsupát 
hagytak meg, amelyek székhelyei Ungváron, Munká
cson és Nagyszőlősön voltak. Minden zsupa hivatalá
nak élére közigazgatási igazgató került. Ungvárt, 
Munkácsot és Beregszászt rendezett tanácsú városként 
kezelték, ahová állami felügyelőket küldtek ki, akik a 
városi rendőrkapitánnyal együtt a hivatali apparátus 
élén álltak.18 A zsupák közigazgatási igazgatóinak 
1922. december 13-án tartott ungvári konferenciáján 
viszont határozatot hoztak arról, hogy ezeket a városo-



kát nagyközségeknek nevezzék.19 Az állam az 1923. au
gusztus 7-ei, 171. sz. rendeletében másképpen döntött. 
Ungváron és Munkácson megmaradt a rendezett tanács, 
csupán Beregszászt sorolták át a nagyközségekhez.

löfténeti Siemle

lókban tulajdonképpen megmaradt az eredeti magyar 
szervezés.

A közigazgatás utolsó átszervezésére Kárpátalján 
még a tartományi önkormányzat bevezetése előtt, a

A helyi közigazgatás további változásaira 1923-ban 
került sor, amikor a június 7-ei 113. sz. állami rendel
kezés alapján az önkormányzati bizottság, a főzsupá
nok és zsupánhelyettesek összes jogkörét a zsupa köz- 
igazgatási igazgatójára ruházták. A közigazgatási 
bizottság hatásköre, amennyiben első kérelem esetén 
döntött, szintén átkerült a zsupa közigazgatási főhi
vatalnokához; amennyiben csak a második kérelem 
esetén döntött (amikor az első kérelem esetén a zsupán
helyettes döntött), hatásköre Kárpátalja Polgári Köz- 
igazgatási Hivatalára szállt át. Ezzel a rendelettel a 
városokban is megváltozott a közigazgatás. A vá
rosokra is kiterjedt a 75/1919. sz. törvény érvénye, 
amely a községek választási törvényével foglalkozott. 
Tulajdonképpen itt is hasonló fejleményekre került sor 
a 233/1920. sz. törvény alapján, amely államosította a 
szlovákiai közigazgatást azon városokban, ahol ren
dezett tanács volt. Az 1925. március 3-ai 62. sz. törvény 
alapján, bizonyos, a törvényben feltüntetett eltérésekkel 
Kárpátalja területén is hatályossá vált a 234/1922. sz. 
törvény az ideiglenes községi igazgatásról Szlová
kiában.20 Az alacsonyabb rangú közigazgatási hivata-

84/1926. sz. törvény nyomán került sor. Ennek alapján 
1926. július 1-jén a három önálló zsupát Munkács 
székhellyel összevonták.

1922. január 9-én. a prágai minisztertanács határoza
ta alapján véget vetettek a katonai diktatúrának.21 
Ugyanúgy, mint az ország többi részén. 1923. szeptem
ber 16-án itt is általános választásokra került sor,22 s így 
a községi önkormányzat is feléledhetett. Minden 
hatályba lépett törvény csak az ideiglenes állapot fenn
tartását szolgálta, amelynek az 1928-ban bevezetett tar
tományi önkormányzat vetett véget.

* * *

A politikai és közigazgatási szervezeteket Kárpát
alján az egész állam területén zajló közigazgatási 
egységesítéssel összhangban kellett létrehozni, termé
szetesen figyelembe véve az ország e részének egyes 
specifikumait, a nemzetközi egyezményeket és a cseh
szlovák alkotmányt.

1920-tól 1927-ig a közigazgatás egyáltalán nem volt 
egységes. Nem csak az eredeti „kétsínűség” maradt
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meg, amelynek megszüntetését már 1918-tól tervezték, 
de a helyzet még bonyolódott is azzal, hogy a Habsburg 
Monarchiából átvett közigazgatási dualizmusból Cseh
szlovákiában a járási törvény bevezetésének hatására 
hármas rendszer alakult ki: Szlovákiában a csehszlovák 
járási törvény, Kárpátalján a magyar megyerendszer, a 
cseh országrészekben pedig az osztrák közigazgatási 
rendszer. Ez a helyzet érthetően nem maradhatott so
káig életben. Emiatt döntöttek a kormánykörök a vég
leges reformról, amely végre egységes közigazgatást 
hozott volna létre a Csehszlovák Köztársaság egész 
területén, amely egyúttal megoldotta volna az önkor
mányzatok és állami közigazgatás közötti viszonyt. A 
probléma végleges megoldására 1927-1928-ban került 
sor, mégpedig a közigazgatási reformtörvény elfo
gadásával.

E törvényt feltételezhetően már 192623 végén 
elkészítették a Belügyminisztériumban, s 1927 január
jában már a kormánykoalíció pártjainak vitatárgyává 
vált. A törvény előkészítése és megtárgyalása is zárt 
ajtók mögött folyt le. így a részletek nem kerültek nyil
vánosságra. Januárban a törvény tervezetét megvitatás
ra és véleményezésre megküldték az egyes minisztéri
umoknak. A kormány február 3-án jóváhagyta a 
törvényt, és megtárgyalásra átadta a Parlamentnek.24 
Csak ettől a pillanattól fogva informálták fokozatosan a 
napilapok a nyilvánosságot a törvény fő gondo
latairól.25

A közigazgatási reformtörvény elkészült formájában 
nagy ellentéteket váltott ki nemcsak az ellenzék olda
lán, hanem néhány koalíciós pártban is. Ez a hozzáállás 
érezhető volt már 1927. március elején, a törvény első 
tárgyalásakor a Nemzeti Gyűlés alkotmányjogi 
bizottságában.26 Kárpátalja kormányzójának is negatív 
véleménye volt a törvényről. Ezt a Belügyminiszté
riumnak küldött levelében fejtette ki. amelyben figyel
meztetett, hogy a törvénytervezet számos pontja alkot
mányellenes. ugyanis az alkotmány garantálta Kárpát
aljának autonómiáját. Megjegyezte azt is, hogy ez a tör
vény megszünteti a kormányzó jogait, amelyek átszáll
nak az önkormányzati hivatalokra és az önkormányzati 
elnökre. Ugyanebben az időben megindult a versengés 
Ungvár és Munkács között az önkormányzati székhely 
miatt.27 A törvénytervezetet bírálta a parlamenti nagy
gyűlés tárgyalásán Iván Kurtjak [Kurtyák János] is, aki 
a Kárpátorosz Autonóm Földműves Szövetséget 
képviselte. Negatív hozzáállása volt a Nemzeti Gyűlés 
szenátusában Podkarpatszka Rusz más pártképviselő
inek is.28 A többség azonban -  néhány politikai párt és 
a nemzeti kisebbségek képviselőinek ellenállása 
ellenére -  elfogadta a törvényt, s 1928-ban elkezdték a 
bevezetését.

Az ország adminisztratív felosztásának alapjául tehát 
az önkormányzatok szolgáltak. Podkarpatszka Rusz 
önkormányzata átvette a korábbi munkácsi zsupa he
lyét. Székhelye Ungvár lett. A közigazgatási reform- 
törvény sok problémát okozott az ország különböző ré
szeiben. Kárpátalja esetében meg kellett oldani az

__önkormányzati szervezetek és a létrehozandó parla-
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ment viszonyát. Ehhez a parlamenti képviselők kéré
sére Jan Cerny belügyminiszter fűzött részletes magya
rázatot a parlament alkotmányjogi bizottságának gyű
lésén. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzati képvise
lők hivatala semmilyen esetben sem fogja helyettesíteni 
a parlamentet, mivel közigazgatási hivatalról van szó. 
Abban a pillanatban, amikor létrejön a parlament, az 
önkormányzati képviselői hivatal megszűnik, mert 
hatásköre átszáll a parlamentre. Miként azonban a jövő 
megmutatta, a kárpátaljai parlament nem alakult meg.29

Az alacsonyabb közigazgatási egységek a járások 
lettek, amelyek határait és székhelyeit a 93/1928. sz. és 
a 174/1928. sz. törvény határozta meg. A járási hivata
lok Kárpátalján a következő városokba kerültek: 
Beregszászi járás, Nagybereznai járás, Huszti járás, 
Ilosvai járás. Munkácsi járás, Perecsenyi járás. Rahói 
járás, Szolyvai járás, Nagyszőlősi járás, Técsői járás. 
Ungvári járás és Volóci járás. Az egyes járások köz- 
igazgatása az addig érvényes törvények értelmében a 
szolgabírói hivatalok és főszolgabírók hatáskörébe tar
tozott, ugyanúgy, mint a kerületi hivatalok jogköre. 
Egyúttal a kormány felhatalmazást kapott arra, hogy 
egyes, a kárpátaljai szolgabírói hivatalokhoz tartozó 
ügyeket átadja más hivataloknak. A Kárpátaljáról szóló 
rendeletet az ottani politikai igazgatás figyelembevéte
lével és a 113/1923. sz., az ideiglenes adminisztratív 
helyzetet kezelő törvény alapján foglalták bele az új 
törvénybe.

Kárpátalján az önkormányzati hivatalra ruházták az 
addigi polgári közigazgatási hivatalok és zsupák hiva
talainak hatásköreit. Az önkormányzati hivatal élére el
nököt jelöltek ki, aki Antonín Rozsypal belügyminisz
ter alárendeltségébe került. Az önkormányzati részt 18 
tagú képviselőtestület alkotta; a tagok kétharmadát vá
lasztották, míg egyharmadát az ún. szakemberek köré
ből jelölték ki.

1928. december 2-án kihirdették a járási és kerületi 
önkormányzati választásokat. Kárpátalján az Agrárpárt 
győzött, a Kommunista Párt és a magyar nemzeti párt '11 
előtt.

* * *

Kárpátalja helyzete nem változott az 1930-as évek
ben sem. A politikai helyzet ott akkor is nagyon kri
tikus volt. A harmincas évek első felében a nehéz gaz
dasági helyzet növelte a forradalmi hangulatot és a 
kommunista párt autoritását, amely az 1935. évi 
választásokon Kárpátalja legerősebb pártjává vált. A 
koalíciós pártok napról napra vesztették el támogatói
kat. Ugyanakkor autonomista programjukkal erősödtek 
a nacionalista és a soviniszta pártok is. Avgusztin Volo- 
sin pártja és az Autonóm Földműves Szövetség mellett 
1934-ben megjelent a Sztepan Fencik vezetése alatt álló 
orosz nemzeti autonomista párt, amely egyes cseh pár
tok támogatásával együttműködött az ún. ludákokkal.31
1936-ban a kárpátaljai képviselők kidolgozták négy 
állami rendelet terveit: a kormányzó hivatalának mega
lakításáról, a kormányzó ideiglenes státuszáról, a kor-
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mányzótanácsról. a posta és telegramul, az állami 
vasúti közlekedés, a legfelsőbb bíróság és a kisiparos 
kamarák igazgatóságairól. Ezeket a rendeleteket az 
alkotmány 3. §-a, valamint a kivételes határozati jogról 
szóló 109/1934. sz. törvény alapján adták ki. A négy 
állami rendelet tulajdonképpen meghagyta azt a felosz
tást, amelyet a 356/1920. sz. törvény adott meg, csupán 
az új körülményekhez alkalmazta. Egyik gyengeségük 
viszont a jogi átgondolatlanság volt. Például a kor
mányzó ideiglenes helyzetével foglalkozó tervben az 
önkormányzati elnök funkciója átszállt a kormányzóra 
és az alkormányzóra is -  konkrét jogköreik elhatárolása 
és viszonyuk meghatározása nélkül. A legnagyobb 
ellenállást azonban az váltotta ki, hogy állami rendele
tekkel akarták igazgatni azokat a dolgokat, amelyekről 
az alkotmány alapján csak a törvényhozói hatalom hoz
hat döntést.32

A kialakult helyzet végül is arra kényszerítette a kor
mányt, hogy 1937 első felében maga tegyen azonnali 
lépéseket Kárpátalja ügyeiben. A négy rendelet tartal
mát a Belügyminisztérium alaposan átdolgozta, s bele
foglalta a Kárpátalja kormányzójának ideiglenes jogi 
helyzetét meghatározó törvénytervbe és az ezzel össze
függő szervezési tervekbe. Az előzetes tárgyalás után. 
1937. június 3-án ez a törvény a Nemzeti Gyűlés elé 
került, amely azt -  mint a 172. sz. törvényt -  1937. jú 
nius 26-án elfogadta.33

Az új törvény kimondta: Kárpátalja élén a kormány
zó áll. akit az államelnök nevez ki és hív vissza. Kom
petenciájába mindenekelőtt Kárpátaljával összefüggő 
törvényjavaslatok tartoztak. Beleszólása volt a politikai 
apparátus szolgálati posztjainak betöltésébe, vezette az 
önkormányzati képviselők összejöveteleit, az önkor
mányzati hivatallal összefüggő dokumentumokat írt alá 
stb. Továbbá joga volt kijelölni Ungvár és Munkács 
polgármestereit, és, ha az érvényes előírások szerint a 
kormány hatáskörébe tartoztak, az önkormányzati hi
vatal ajánlatára jogosult volt kinevezni a községek pol
gármestereit stb.

Részben megváltozott az alkormányzó helyzete is, 
aki állami hivatalnok lett, az önkormányzati elnök jogi 
státuszával. Ez a határozat viszont csak az addig már 
működő gyakorlat legalizálása volt. mert a kárpátaljai 
önkormányzat bevezetése után az addigi alkormányzót 
a tartománygyűlés elnökévé nevezték ki, miközben 
nem vesztette el az alkormányzói posztot. Ebből kettős 
jogköre adódott: egyrészt a kormányzó helyettese volt, 
másrészt a tartománygyűlés elnöke. E változásból vilá
gossá vált, hogy Kárpátalján erős „kétsínűség” keletke
zett, ahol az állami közigazgatás tulajdonképpen az al
kormányzó alárendeltségébe került. Ez sem volt újdon
ság, mert ebben is az előző változásokat kopírozták. A 
kormányzó és az alkormányzó viszonya sem változott, 
egyikük sem volt alárendeltje a másiknak, de mégis az 
állami mechanizmus két önálló részét alkották.

Teljesen megváltoztatták viszont a kormányzótanács 
helyzetét, amely, bár belefoglalták a 356/1920. sz. álla
mi rendeletbe, nem alakult meg. A megváltozott 
törvény szerint is csak ideiglenes lett volna -  a parla

ment megalakításáig. A kormányzótanácsot az önkor
mányzati hivatal bizottságának összes tagja alkotta vol
na. plusz további kilenc tag, akiket az önkormányzati 
hivatal képviselői jelöltek volna ki olyan személyek 
közül is, akik nem voltak annak tagjai. A kormányzó- 
tanács a kormányzó tanácsadó testületé lett volna, mi
közben határozatai nem lettek volna jogerősek. Ebből is 
látszik, hogy. bár az állami rendelet hangsúlyozta „nagy 
politikai harcisát a köziigyekre“, a tanács pozíciója na
gyon problematikus volt.

Kárpátalja politikai igazgatásának és önkormányza
tának más területeire ez a törvény nem volt hatással.

A 172/1937. sz. törvényt viszont csak részben vezet
ték be. Már a kormányzótanács megalakításának első 
lépései is nehézségeket okoztak. Először a tagok miatt 
volt probléma, miután ez megoldódott, a tanács tárgya
lási rendje miatt alakultak ki ellentétek. így ez a szerve
zet ekkor sem alakult meg.

A kormányzó posztjáról szóló törvény Kárpátalján 
nem oldotta meg az ország ezen legkeletibb részének 
problematikus helyzetét és önkormányzatának kérdé
sét. Éppen ellenkezőleg, ezidőtájt újra erősödött az 
autonómia híveinek hangja. Ennek eredménye az volt, 
hogy a Kárpátaljai Autonomista Párt (ún. kurtjakok), az 
Agrárpárt egyes tagjai (Bacsinszkij szenátor) támoga
tásával, javaslatot terjesztett be a parlament sokkal 
szélesebb hatáskörére vonatkozóan, mint amelyet az al
kotmány megengedett volna. Ezt a javaslatot viszont a 
kormánykörök utasították el. így Kárpátalja autonómi
ájának kérdése továbbra is nyitott maradt.34

Kárpátalja sorsa 1 9 3 8 -1 9 4 5  között

A z első Csehszlovák Köztársaság húszéves fennál
lása alatt nem sikerült megoldani Kárpátalja 

közigazgatását és helyzetét, ami természetesen nem 
volt jó hatással az országrész politikai és szociális álla
potára. Ezek a problémák nem oldódtak meg a későb
biekben sem. A Müncheni Egyezmény ajtót nyitott a 
fasizmus előtt. Az autonomista mozgalmak, amelyek 
ott az 1930-as évek folyamán alakultak, Szlovákiához 
hasonlóan végül is 1938. október 1 l-én kikényszerítet
ték az autonóm kormány felállítását, Bródy Andrással 
az élen. Két hétig tartó kormányzása után, miután mint 
magyar kémet leleplezték, leváltották, s helyére A. Vo- 
losin került. A nacionalista erők kihasználták a kaotikus 
helyzetet, és tulajdonképpen egy fasiszta rezsimet ala
kítottak ki. Az összes politikai pártot feloszlatták, és 
létrehozták a totalitárius Ukrán Nemzeti Pártot. Kárpát
alja autonómiája ezután -  utólagosan -  1938. november 
22-én az alkotmányba is bekerült. A következő hetek
ben és hónapokban a helyzet erősen dramatizálódott. 
1939. március 14-én egy szeparatista politikai csoport, 
Auguszt Volosinnal az élén megpróbálta kikiáltani 
Kárpátalja önállóságát. Ennek nyomán a területre be
törtek Horthy Miklós magyar katonai egységei. Bár a 
terület elfoglalása nem ment a helyi ukrán lövészegysé
gekkel való harc nélkül, a kárpátaljai ukrán autonóm__
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kormánynak Romániába kellelt menekülnie. így 1939. 
március 17-én Magyarországnak közös határa lett 
Lengyelországgal, amelyet már 1938 decemberétől el 
akart érni. A következő években Kárpátalja sorsa
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14 A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság adminisztratív döntéseinek 

gyűjteménye. Összegyűjtötte J. V. Bohuslav. év. VII (1925-es évi 
döntések, 4289 -  5255. sz.) (Praha 1926, 4608. sz. döntés).

15 A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság adminisztratív döntéseinek 
gyűjteménye, év. IV (1922-es évi döntések, cís. 1092 - 1802), 
Praha 1924, 1764-as döntés; tamtéz, roc. V (1923-as évi dön
tések, 2335 -  3046. sz.), II. rész, Praha 1925, 2474-as döntés; 
tamtéz, év. VIII (1926-as évi döntések, 5256 -  6191. sz.), Praha 
1927, 5709-as döntés.

16 A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság adminisztratív döntéseinek 
gyűjteménye, év. VIII (1926-as évi döntések, 5256 -  6191. sz.), 
Praha 1927, 5514. sz. döntés; ugyanott, év. IX (1927-as évi dön-

összefonódott Horthy-Magyarország sorsával. 1945- 
ben, miután a szovjet Vörös Hadsereg felszabadította, a 
területet az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársasághoz 
csatolták.

tések, 6192 -  7005. sz.), Praha 1928, 6211. sz. döntés; ugyanott, 
roc. (1927-es év döntései, 6192 -  7005. sz.). Praha 1928, 6621.SZ. 
döntés; ugyanott, év. X (1928-as évi döntések. 7006 -  7662. sz.), 
Praha 1929, 7360-as döntés.

17 Lásd továbbá: SÚA, fond PMR-S, karton 598, sign. 1687.
18 SÚA, fond MV 1918 - 1924, karton 116, sign. 3/18/7/4/3.
19 SÚA, fond MV 1918 - 1924, karton 117, sign. 3/18/15.
20 Lásd továbbá: Úradné noviny Civilní správy Podkarpatské Rusi 

z 23. kvétna 1925.
21 Úradné noviny Civilní správy Podkarpatské Rusi z 29. dubna

1922. Lásd továbbá: SÚA, fond MV 1925 - 1930, karton 812, 
sign. 1/16/92.

22 Úradné noviny Civilní správy Podkarpatské Rusi z 25. srpna
1923.

23 Misto zup - ctyri zemské svazy? (Národní listy Vecerník z 21. pro- 
since 1926); Piláf, J.: Návrat k  zemim, Národní listy z 23. ledna 
1926: o reformé verejnésprávy (Národni listy z 31. prosince 1926.)

24 SÚA. fond 1926 -  1927 12 -  3, karton 4069, a kormánygyűlés 
protokollja 1927. január 27. és 1927. február 3. (protokol ze 
schűze vlády z 27. ledna 1927 a 3. űnora 1927); Národni iisty 
Vecerník z 19. ledna 1927; Národní listy ze 4. űnora 1927; 
Venkov z 27. ledna 1927 ad.

25 Pelc, F.: Reforma verejné správy (Národní listy z 2. a 3. űnora 
1927); Dyk, V.: Reforma verejné správy (Národni listy z 11. űnora 
1927); Joachim V.: listává a reforma vnitrni správy (Národní listy 
z 13. űnora 1927); Piláf, J.: Veiké dilo (Národni listy z 15. űnora 
1927); Borovicka, J.: Ürednictvo-byrokracie? (Venkov z 5. bfezna 
1927); Joachim, V.: Svoboda obéanű a pravomoc úíadú (Venkov 
z 20. bfezna 1927 ad).

26 A Cseh Parlament Archívuma (Archív Parlamentu Ceské repub-
liky), fond PS II, karton 73, protokoll a parlament alkotmányjo
gi bizottságának gyűléséről 1927. március 3-án (protokol ze 
schűze ústavné-právního vyboru Poslanecké snémovny z 3. 
bfezna 1927). Lásd továbbá: Tisky Poslanecké snémovny
Národniho shromázdéní republiky Ceskoslovenské, II. voleni 
období, tisk 831.

27 SÚA, fond MV 1925 - 1930, karton 887, sign. 3/15/8/4.
28 Gyorsíró jegyzetek a Csehszlovák Köztársaság Nemzeti 

Gyűlésének parlamenti gyűléseiről, II. választási időszak, 
jegyzetek a 90., 91., 92., 93. a 94. gyűlésről, a 27., 28.1927. június 
30. és 1927. július 1.; Gyorsíró jegyzetek a Csehszlovák 
Köztársaság Nemzeti Gyűlésének szenátusi összejöveteleiről, 
II. választási időszakjegyzetek a 95., 96. a 97. gyűlésről, a 1927. 
július 12-14.

29 A Cseh Parlament Archívuma, fond PS II, karton 74, protokoll 
a Csehszlovák Nemzeti Gyűlés alkotmányjogi bizottságának 
gyűléséről 1927. június 8.; Lásd továbbá: Polák, K.: Západni 
hranice Podkarpatské Rusi (Nase samospráva, 2, 1925, 13. p.); 
Peska, Z.: Podkarpaiská Rus (Slovnik vefejného práva 
ceskoslovenského, sv. Ili, Brno 1934,107. p.)

30 Valójában a Ruszinszkói Magyar Pártok Szövetsége (A szerk.)
31 Ludákok: Andrej Hlinka Szlovák Néppártjának tagjai és hívei (A 

szerk.)
32 Peska, Z.: Nővé zrizeni Podkarpaiská Rusi (Praha 1938, 8-9. p.)
33 Tisky Poslanecké snémovny Národniho shromázdéni, III. vol. 

období, tisk 936.
34 Peska, Z.: Nővé zrizeni Podkarpatské Rusi (Praha, 1938, 44. p.)
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Magyar tudományos művek 

Kárpátalja 1 9 1 8 -1 9 4 5  közötti történetéről:

IKAflX A KAtl*AT<\t|AI M-AGr.USAG 
IÓ*ífsir(H£Z HIM9M 

ItDUCCWW

Fedinec Csilla:
IRATOK A  KÁRPÁTALJAI MAGYARSÁG 
TÖRTÉNETÉHEZ 1 9 1 8 -1 9 4 4  
Törvények, rendeletek, kisebbségi 
program ok, nyilatkozatok

Fontes Históriáé Hungarorum 2. 
Sorozatszerkesztő: Varga Sándor 

Fórum Kisebbségkutató Intézet -  Lítium Aurum Könyvkiadó. 
Somorja -  Dunaszerdahely. 2004. 663 p.
ISBN 80-8062-196-9

Fedinec Csilla:
A  KÁRPÁTALJA MAGYARSÁG 
TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA 
1918 -1 9 4 4

Nostra Tempóra 7.
Sorozatszerkesztő: Tóth Károly 
Fórum Intézel -  Lilium Aurum Könyvkiadó. 

Galánta -  Dunaszerdahely. 2002. 533 p- térképmellékletekkel 
ISBN 80-8062-117-9

Zseliczky Béla:
KÁRPÁTALJA A  CSEH ÉS A  SZOVJET 
POLITIKA ÉRDEKTERÉBEN 1920 -1 9 4 5

Politikatörténeti Füzetek X.
Szerkeszti: Földes György 
Napvilág Kiadó. Budapest. 1998. 160 p.

ISBN 963 9082 25 2

Botlik  József:
KÖZIGAZGATÁS ÉS NEMZETISÉGI 
POLITIKA KÁRPÁTALJÁN
I. kötet: M agyarok , ruszinok, 
csehek és ukránok 1918 -1 9 4 5
II. kötet: A  M agyarországhoz történt 
visszatérés után 1 9 3 9 -1 9 4 5

Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungáriáé 7.
A sorozatot szerkeszti: Udvari István 
Nyíregyháza, a Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin 
Filológiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara 
kiadása. 2005, 552 + 444 p.
ISBN 963 9385 80 8
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