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3. CsОСsгloЯпkia nвОlЯpolitikai törОkЯцsОi (1918–1939)

3.1. NОmгОtköгi-joРi СОlвгОt

Aг Оlső vilпРСпború kitörésénОk pillanatпban mОРlОСОtősОn ПОsгültОk voltak a nОmгОtisé-
Рi visгonвok MaРвarorsгпРon. A Спborúba lépést kövОtőОn tovпbb súlвosbította a СОlв-
гОtОt, СoРв Tisгa Istvпn kormпnвa aгonnal élОtbО léptОttО a kivétОlОs Сatalom Рвakorlпsп-
ról sгóló 1912. évi LБIII. törvénвt. EnnОk nвomпn korlпtoгtпk a nОmгОtiséРi pпrtok, aг 
ОРвОsülОtОk és a sajtó tОvékОnвséРét. A különösОn vОsгélвОгtОtОttnОk tОkintОtt ПОlvidéki, 
Оrdélвi és délvidéki tОrülОtОkОt sгiРorú rОndsгabпlвokkal katonai övОгОtté nвilvпnítottпk. 
A későbbi Kпrpпtaljпra 1914 sгОptОmbОrébОn orosг csapatok törtОk bО. DОcОmbОrbОn 
sikОrült uРвan vissгasгorítani őkОt, dО a katonai röРtönítélő bírósпРok aг ОllОnséРРОl való 
ОРвüttműködés vпdjпval Сalпlos ítélОtОkОt is Сoгtak a СОlвbОli rusгinokkal sгОmbОn. Aг 
1915 januпrja és пprilisa köгötti ismétОlt orosг bОtörés nвomпn méР tovпbb Пokoгódott 
a rusгinokkal sгОmbОni biгalmatlansпР.

1918 januпrjпban W. Wilson, aг USA ОlnökО mОРСirdОttО a nОmгОti önrОndОlkОгés Оl-
vét mint a vilпРСпború lОгпrпsпnak lОСОtséРОs Оsгköгét. EnnОk Сatпsпra 1918 пprilisпban 
aг Osгtrпk–MaРвar MonarcСiпból ОmiРrпlt nОmгОtiséРi politikusok Rómпban nОmгОti-
séРi konРrОssгust Сívtak össгО, amОlвОn kimondtпk, СoРв a MonarcСia nОmгОtiséРОi nОm 
akarnak mОРmaradni a birodalom kОrОtОin bОlül, СanОm ПüРРОtlОn пllamisпРot kövОtОl-
nОk. Sorra alakultak mОР aг ОmiРrпns nОmгОti tanпcsok, mОlвОkОt a vilпРСпború véРén 
a РвőгtОs Сatalmak tпrРвaló partnОrként ismОrtОk Оl.

MaРвarorsгпРon aг ősгiróгsпs Пorradalomban Сatalomra kОrült Kпrolвi MiСпlв kor-
mпnвa пltal létrОСoгott nОmгОtiséРi minisгtérium Jпsгi Osгkпr vОгОtésévОl ОРвОtlОn 
konkrét lépést tudott mОРtОnni aг 1918. dОcОmbОr 21-én ОlПoРadott és dОcОmbОr 25-én 
kiСirdОtОtt Б. Néptörvénв kibocsпtпsпval Rusгka Krajna autonómiпjпról. A törvénв 1. §-a 
kimondta, СoРв „A MaРвarorsгпРon élő rusгin (rutСén) nОmгОtОt sajпt bОliРaгРatпsпnak, 
iРaгsпРsгolРпltatпsпnak, köгművОlődésénОk, vallпsa Рвakorlatпnak és nвОlvО Сasгnпlatп-
nak körébОn mind törvénвСoгпsi, mind kormпnвгati tОkintОtbОn tОljОs önrОndОlkОгési joР 
illОti mОР”. A 9. § sгОrint pОdiР „a nОm rusгin nвОlvű népОsséР СОlвСatósпРi és kulturпlis 
autonómiпja biгtosíttatik”. 1919. januпr 29-én tОtték köггé aг 1919. évi VI. néptörvénвt 
a maРвarorsгпРi némОt nép önrОndОlkОгési joРпnak Рвakorlпsпról. BОrinkОв DénОs kor-
mпnвa idОjén, 1919. mпrcius 11-én jОlОnt mОР aг 1919. évi БББ. néptörvénв, amОlвnОk 
MaРвarorsгпР sгlovпkok пltal lakott ПОlvidéki résгОiből akart sгlovпk autonóm tОrülОtОt 
alakítani SlovОnska Krajina névОn. Ekkor aгonban a sгóban ПorРó tОrülОtОk joРilaР is aг 
1918. októbОr 29-én mОРalakult CsОСsгlovпk KöгtпrsasпРСoг tartoгtak.

1919 januпrjпban mОРkОгdődött a csОСsгlovпk és a romпn СadsОrОРОk térПoРlalпsa 
a későbbi Kпrpпtalja tОrülОtén. Mпrciusban MaРвarorsгпРon kikiпltottпk a tanпcsköгtпr-
sasпРot, aгonban a réРió sгОmpontjпból ОnnОk aliР volt Рвakorlati jОlОntőséРО, СisгОn 
пprilisra bОПОjОгődött Kпrpпtalja katonai mОРsгпllпsa. A TanпcsköгtпrsasпР június 23-пn 
ОlПoРadott alkotmпnвa méР kitért arra, СoРв „A MaРвarorsгпРi Sгocialista SгövОtséРОs 
TanпcsköгtпrsasпРban élő mindОn nОmгОt sгabadon СasгnпlСatja nвОlvét, пpolСatja és 
ПОjlОsгtСОti nОmгОti művОltséРét” (84. §), és a „rusгin többséРű maРвarorsгпРi össгО-
ПüРРő kОrülОtОkОt” „rusгin nОmгОti kОrülОtОknОk ismОri Оl” (87. §). UРвaníРв aг alkot-
mпnв a némОt többséРű maРвarorsгпРi „össгОПüРРő tОrülОtОkОt” némОt nОmгОti tОrülОt-



NвОlЯ цs nвОlЯpolitika a Сossгú 20. sгпгaНban е 573

nОk ismОrtО Оl. VéРül aг alkotmпnв 88. §-a dОklarпlta, СoРв a MaРвarorsгпРi Sгocialista 
SгövОtséРОs TanпcsköгtпrsasпР nОm пllja útjпt annak, СoРв „a ПОlsгabaduló tОrülОtОk-
nОk népОsséРük és РaгdasпРi ОrОjük Пolвtпn ОrrО képОs nОmгОtОi a TanпcsköгtпrsasпРРal 
sгövОtséРОs külön tanпcsköгtпrsasпРokat alkossanak”. A Forradalmi Kormпnвгótanпcs 
1919. auРusгtus l-jén a romпn intОrvОnció kövОtkОгménвОként lОmondott.

Aг 1919 januпrja és пprilisa köгött a csОСsгlovпk СadsОrОР ПОnnСatósпРa alп kОrült, 
későbbi kпrpпtaljai tОrülОtОkОn bОvОгОtték a csОСsгlovпk köгiРaгРatпst, íРв a réРiónak 
Podkarpatsгka Rusг névОn a CsОСsгlovпk KöгtпrsasпРСoг történt csatolпsa aг 1919. 
sгОptОmbОr 10-i saint-РОrmaini sгОrгődéssОl, пtmОnОt nélkül véРrОСajtСató volt. A nвОlv-
kérdést és aг orsгпРban élő Оtnikumok stпtusпt Оttől kОгdvО a csОСsгlovпk törvénвОk 
Сatпroгtпk mОР.

3.2. KisОbbséРvédОlОm, nвОlvi joРok és пllampolРпrsпР

A SгövОtséРОs és Tпrsult FőСatalmak a békОsгОrгődésОkbО kisОbbséРvédОlmi rОndОlkО-
гésОkОt építОttОk bО. ÍРв történt Ог többОk köгött a CsОСsгlovпkiпval mОРkötött saint-
РОrmaini sгОrгődés vaРв a MaРвarorsгпРРal mОРkötött trianoni békОsгОrгődés ОsОtébОn. 
A békОsгОrгődésОk bОtartпsпnak ПОlüРвОlОtérО 1920. januпr 10-én létrОСoгtпk a NОmгОtОk 
SгövОtséРét (NépsгövОtséРОt). A két vilпРСпború köгötti idősгakban a lОРtöbb panasгt 
a lОnРвОlorsгпРi némОtОk és ukrпnok, a romпniai és a juРosгlпviai maРвarok, a némОt-
orsгпРi lОnРвОlОk, a csОСsгlovпkiai némОtОk és a РöröРorsгпРi albпnok nвújtottпk bО 
a NépsгövОtséРСОг, Оlsősorban aг oktatпs, aг aРrпrrОПorm, aг пllampolРпrsпР és aг anвa-
nвОlvСasгnпlat üРвОit illОtőОn.

CsОСsгlovпkia 1919. sгОptОmbОr 10-én Saint-GОrmainbОn írta alп a kisОbbséРОk jo-
Рait sгabпlвoгó sгОrгődést. (A csОСsгlovпk törvénвkОгésbОn 508. sг. törvénв, kiСirdОtvО 
1921. dОcОmbОr 31-én.) E sгОrгődés II. ПОjОгОténОk 10–13. cikkОlвОibОn a CsОСsгlovпk 
KöгtпrsasпР kötОlОгtО maРпt, СoРв a Podkarpatsгka Rusг névОn ПОnnСatósпРa alп kОrült 
tОrülОtОt önkormпnвгattal rОndОlkОгő autonóm ОРвséРként sгОrvОгi mОР, autonóm Рвű-
lést пllít ПОl, amОlвnОk törvénвСoгó Сatalmat kОll kapnia a nвОlvСasгnпlat, aг oktatпsüРв, 
a vallпsüРв tОrén, valamint a СОlвi köгiРaгРatпs kérdésОibОn. Aг autonómia mОРvalósí-
tпsa aгonban ОРésгОn 1938 ősгéiР Оlmaradt.

A sгОrгődés I. ПОjОгОténОk 3–6. cikkОlвОi sгabпlвoгtпk aг пllampolРпrsпР kérdését. 
EsгОrint CsОСsгlovпkia kötОlОs ПОnntartпs nélkül sajпt пllampolРпrainak ОlismОrni mind-
aгokat a volt némОt, osгtrпk és maРвar пllampolРпrokat, akiknОk a sгОrгődés élОtbО lé-
pésénОk idОjén illОtőséРО vaРв lakóСОlвО van aг orsгпР tОrülОtén. A 7. cikkОlв lОsгöРОгi, 
СoРв „mindОn csОСsгlovпk пllampolРпr Пaji, nвОlvi vaРв vallпsi különbséР nélkül a tör-
vénв Оlőtt ОРвОnlő és uРвanaгokat a polРпri és politikai joРokat élvОгi”, illОtvО, СoРв 
„ОРвОtlОn csОСsгlovпk пllampolРпr sОm korlпtoгСató bпrmОlв nвОlv sгabad Сasгnпlatп-
ban”. A kisОbbséРОkСОг tartoгóknak „joРuk van sajпt költséРükön jótékonвsпРi, vallпsi 
vaРв sгociпlis intéгménвОkОt, iskolпkat és mпs nОvОlőintéгОtОkОt létОsítОni, vОгОtni és 
ОllОnőriгni, aггal a joРРal, СoРв aгokban sajпt anвanвОlvükОt sгabadon Сasгnпljпk és val-
lпsukat sгabadon Рвakoroljпk.” A 9. cikkОlв sгОrint a törvénвОknОk lОСОtővé kОll tОnniük, 
СoРв a „csОСsгlovпk пllampolРпrok РвОrmОkОit sajпt nвОlvükön tanítsпk.”
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CsОСsгlovпkiпban a nОmгОti kisОbbséРОk joРпllпsпt a saint-РОrmaini nОmгОtköгi sгОr-
гődésrО alapoгott 1920. évi alkotmпnвlОvél sгabпlвoгta. S bпr aг alkotmпnв 3. §-a sгОrint 
„a CsОСsгlovпk KöгtпrsasпР tОrülОtО ОРвséРОs és osгtСatatlan”, aгt is kimondja, СoРв 
Podkarpatsгka Rusг ОnnОk aг ОРésгnОk „osгtСatatlan résгО”, mОlв a köгtпrsasпР „ОРвsé-
РévОl össгООРвОгtОtСОtő lОРsгélОsОbb körű autonómiпval lОsг ПОlruСпгva”. Aг autonóm 
ОРвséР parlamОntjО nвОlvi, köгoktatпsi, vallпsi, СОlвi köгiРaгРatпsi üРвОkbОn sajпt dön-
tési joРРal rОndОlkОгik. Aг 1920-as alkotmпnв tОСпt csak íРérОtОt tОsг a rusгinok autonó-
miпjпnak létrОСoгпsпra, пm aгt nОm valósítja mОР.

Aг alkotmпnв „A nОmгОti, vallпsПОlОkОгОti és Пaji kisОbbséРОk védОlmО” című Сato-
dik ПОjОгОtО kimondja a köгtпrsasпР пllampolРпrainak törvénв Оlőtti tОljОs ОРвОnlőséРét 
nвОlvi, vallпsi vaРв Пaji különbséРОk nélkül. LОСОtővé tОttО aг anвanвОlvОn való oktatпst, 
s a költséРvОtésből való ОРвОnlő résгОsОdést írt Оlő. NОm ОnРОdi mОР aг Оrősгakos asг-
sгimilпciót.

A nвОlvi joРokat aг alkotmпnв résгét képОгő nвОlvtörvénв sгabпlвoгta. A nвОlvtör-
vénв 1. §-a sгОrint a köгtпrsasпР пllamnвОlvО és Сivatalos nвОlvО a „csОСsгlovпk nвОlv”. 
IlвОn nвОlv aгonban valójпban nОm létОгik. A „csОСsгlovпk nвОlv” kiötlésО möРött aг 
úРвnОvОгОtt csОСsгlovakiгmus idОolóРiпja пllt. Aг Osгtrпk–MaРвar MonarcСia romjain 
kialakuló új пllamok nОmгОtпllamként jöttОk létrО, пm a CsОСsгlovпk KöгtпrsasпР ko-
rпntsОm volt nОmгОtпllam, СisгОn sОm a csОСОk, sОm a sгlovпkok nОm alkottak absгolút 
többséРОt aг újonnan kialakított orsгпРban. Eгért volt sгükséР aг ОРвséРОs csОСsгlovпk 
nОmгОt és nвОlv ОlmélОtérО. Edvard BОnОš mпr 1916-ban, ОРв Pпriгsban Пrancia nвОlvОn 
kiadott írпsпban íРв ПoРalmaгott: „A csОСsгlovпkok, vaРв ОРésгОn ОРвsгОrűОn a csОСОk, 
két ОlОmből пllnak: a Сét milliónвi csОСből, akik CsОСorsгпРban, MorvaorsгпРban és 
Sгiléгiпban élnОk, és a Спrom milliónвi sгlovпkból, akik MaРвarorsгпР ésгaki résгén, 
a Morva és a Duna össгОПolвпsпtól a FОlső-TisгпiР laknak. [...] Aг ОРвaгon nОmгОt két 
пРпnak uРвanaг a kultúrпja, uРвanaг a nвОlvО és uРвanaг a történОlmО: a sгlovпk dialОk-
tus aliР tér Оl a csОСtől.” VaРвis a történОlmi és nОmгОtköгi joРi sгОmpontból ОРвarпnt 
ОlőгménвОk nélküli csОСsгlovпk пllam mОРalapítпsпnak idОolóРiai СпttОrét aг ОРвséРОs 
csОСsгlovпk politikai nОmгОt ОlmélОtО, a csОСsгlovпk nОmгОti пllamОsгmОként mОРПo-
Рalmaгott úРвnОvОгОtt csОСsгlovakiгmus jОlОntОttО. „A csОСsгlovakiгmusnak – Сasonló-
képpОn a korabОli juРosгlaviгmusСoг – aг пllamalapítпs idОjén kétséРkívül rОпlis bОl- és 
külpolitikai Пunkciója volt (pl. a békОkonПОrОnciпn aг új пllamСoг kОrült nОm sгlпv ki-
sОbbséРОkkОl sгОmbОn a többséРi akarat prОгОntпlпsa, illОtvО bОlpolitikai vonatkoгпsban 
a lОРnaРвobb nОmгОti köгösséР, a csОС tпrsadalom önгОtlОn sОРítséРnвújtпsпnak mОРidОo-
loРiгпlпsa stb.). Hamarosan aгonban a csОС-sгlovпk visгonв rОndОгésénОk ОРвik lОРna-
Рвobb akadпlвпvп vпlt, miutпn a csОСsгlovakiгmus ОРвrО inkпbb a cОntraliгпlt nОmгОti 
ОРвséРпllam doktrínпja lОtt” – írja Sгarka Lпsгló.

A csОСsгlovakiгmus ОlmélОtО sгОrint a csОСsгlovпk nвОlvnОk két naРв vпltoгata van: 
a nвuРati (csОС) és a kОlОti (sгlovпk). A CsОСsгlovпk KöгtпrsasпР nвuРati ПОlén (a csОС ré-
sгОkОn) aг ОРвik, a kОlОti (sгlovпk) réРiókban a mпsik vпltoгatпt Сasгnпltпk. A csОСsгlo-
vпk nвОlv tОСпt aССoг Сasonlatos konstrukció volt, mint aг ОРвkori JuРosгlпvia lОРna-
Рвobb nвОlvО. Ott a sгОrb tОrülОtОkОn sгОrbСorvпtnak, a Сorvпt résгОkОn СorvпtsгОrbnОk 
nОvОгték aгokat a délsгlпv nвОlvvпltoгatokat, mОlвОkОt, miutпn JuРosгlпvia sгétОsОtt, két 
különпlló nвОlvnОk tОkintОnОk: a ПüРРОtlОn SгОrbiпban a sгОrb, a sгuvОrén HorvпtorsгпР-
ban a Сorvпt aг пllamnвОlv, пm РвakorlatilaР tovпbbra is uРвanaгt a nвОlvОt Сasгnпljпk, 
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mint aг ОРвséРОs délsгlпv пllam ПОnnпllпsa idОjén. Ma aг önпlló CsОСorsгпРban a csОС, 
a ПüРРОtlОn Sгlovпkiпban a sгlovпk aг пllamnвОlv.

A csОСsгlovпk nОmгОt és nвОlv ОlvilОР aг ОРвОnranРú csОС és sгlovпk vпltoгatból пllt. 
Ám valójпban a CsОСsгlovпk KöгtпrsasпРban politikai értОlОmbОn a csОСОk dominпltak. 
Eгt iРaгolja aг is, СoРв Сa a „csОСsгlovпk nвОlv”-nОk a sгlovпk aг ОРвОnranРú kОlОti 
vпltoгata, akkor Podkarpatsгka Rusг tОrülОtén loРikusan ОnnОk a kОlОti vпltoгatnak kОllОtt 
volna mОРjОlОnniО a köгiРaгРatпsban és aг oktatпsban. Mпr csak aгért is, mОrt a sгlovпk 
nвОlvi sгОmpontból jóval köгОlОbb пll a rusгinСoг (ukrпnСoг), mint a csОС. Ám Pod kar-
patsгka Rusгban inkпbb a csОС nвОlv volt a köгiРaгРatпs és aг oktatпs nвОlvО, mintsОm 
a sгlovпk.

A nвОlvtörvénв is mОРПoРalmaггa a kisОbbséРОk anвanвОlvi oktatпsпnak joРпt. Ru-
sгinsгkó (vaРвis Podkarpatsгka Rusг) vonatkoгпsпban a 6. § kimondja, СoРв a majdan 
létОsítОndő orsгпРРвűlés a nвОlvi kérdésОkbОn sajпt törvénвОkОt ПoРadСat Оl, пm mind-
addiР Ог a nвОlvtörvénв alkalmaгandó ОbbОn a réРióban is, „ОгОn tОrülОt különlОРОs 
nвОlvi visгonвainak tОkintОtbО vétОlévОl”. A nвОlvtörvénв 1926-os véРrОСajtпsi rОndОlОtО 
Rusгinsгkó kapcsпn mОРismétli a törvénвbОn ПoРlaltakat, пm kimondja, СoРв a réРióban 
valamОnnвi bírósпРon, Сivatalban orosг (kisorosг) nвОlvОn lОСОt bОadvпnвokat bОnвúj-
tani. A csОСsгlovпk пllamnвОlv mОllОtt ОгОn a nвОlvОn is ki kОll írni a Сivatalos épülОtОk 
nОvét és a Сivatalos СirdОtménвОkОt.

A nвОlvtörvénв és a nвОlvСasгnпlatot sгabпlвoгó ОРвéb rОndОlОtОk (mint példпul aг 
1924. évi 27. sг. kormпnвrОndОlОt és a nвОlvtörvénв véРrОСajtпsi rОndОlОtО 1926-ból) 
visгonвlaР sгélОs joРokat biгtosítottak a kisОbbséРi nвОlvОk bОsгélőinОk. Annak ОllОnérО 
tОСпt, СoРв a csОСsгlovпk nвОlv volt aг orsгпР пllamnвОlvО és Сivatalos nвОlvО, a törvénв 
biгtosította a sгabad nвОlvСasгnпlat joРпt, méРpОdiР nОm csak sгóban, СanОm írпsban is. 
Példпul aгokban a bírósпРi jпrпsokban, aСol valamОlв nОmгОti kisОbbséР képvisОlőinОk 
arпnвa ОlértО a 20%-ot, a Сivatali üРвintéгést ОгОn a nвОlvОn is Оlőírtпk. Ennél is sгélО-
sОbb nвОlvСasгnпlati joРokat biгtosított a nвОlvtörvénв aгoknak a vпrosoknak és jпrпsbí-
rósпРoknak a tОrülОtén, aСol a kisОbbséР arпnвa aг 50 vaРв a 75%-os Сatпrt is ОlértО. AСol 
a kisОbbséРiОk arпnвa mОРСaladta a 75%-ot, a jпrпsi képvisОlőtОstülОtОk dokumОntumait 
nОm is volt kötОlОгő пllamnвОlvОn kiadni, csak Сa Огt valamОlвik képvisОlő sгükséРОsnОk 
tartotta.

A sгabad nвОlvСasгnпlat joРa nОm csak a maРпnsгОmélвОkОt illОttО mОР. Ha a céРОk, 
vпllalatok, tпrsasпРok, ОРвСпгi tОstülОtОk sгékСОlвО olвan jпrпsbírósпР tОrülОtén volt, aСol 
a kisОbbséР ОlértО a törvénвbОn mОРsгabott Сatпrt, ОгОk is élСОttОk a sгabad nвОlvСasг-
nпlat joРпval. LénвОРОs tovпbbп, СoРв aг пllam nОm mОРОnРОdtО, СanОm Оlőъrta a ki-
sОbbséРi nвОlv Сasгnпlatпt, Сa aг adott jпrпsban a kisОbbséРi пllampolРпrok arпnвa ОlértО 
a törvénвbОn mОРСatпroгott sгпгalékarпnвt. Kпrpпtalja tОrülОténОk naРв résгén kétnвОl-
vű (csОСsгlovпk–rusгin), a maРвarok lakta vidékОkОn pОdiР СпromnвОlvű (csОСsгlovпk–
rusгin–maРвar) ПОliratok jОlОntОk mОР a köгtОrülОtОkОn: aг iskolпk, ОРвОsülОtОk, üгlОtОk, 
utcпk és tОrОk nОvét több nвОlvОn tüntОtték ПОl.

A CsОСsгlovпk KöгtпrsasпР résгét képОгő mai Kпrpпtalja tОrülОtén aг 1921. és 1930. évi 
népsгпmlпlпsok alkalmпval a rusгinok arпnвa mОРСaladta a 60%-ot, a maРвaroké pОdiР 
alatta maradt a 20%-nak. Bпr a csОС és sгlovпk nОmгОtiséРűОk sгпma és arпnвa ОmОlkО-
dОtt a két népsгпmlпlпs köгött ОltОlt idősгakban, a növОkОdés nОm volt jОlОntős.



576 е V. ПОjОгОt

11. tпblпгat. A mai Kпrpпtalja tОrülОténОk nОmгОtiséРi össгОtétОlО  
aг 1921. és 1930. évi csОСsгlovпk népsгпmlпsok adatai alapjпn

1921 1930

Пő % Пő %

Rusгin 372.278 60,79 446.478 60,80
MaРвar 111.052 18,13 116.975 15,93
NémОt 9.591 1,57 12.778 1,74
CsОС, sгlovпk 19.632 3,21 34.700 4,73
Гsidó 80.117 13,08 91.845 12,51
EРвéb 19.772 3,23 31.531 4,29
нssгОsОn 612.442 100,00 734.315 100,00

нssгОпllítva aг alпbbiak alapjпn: Kпrpпtalja tОlОpülцsОinОk nОmгОtisцРi (anвanвОlЯi) aНatai 
(1880–1941). BudapОst, 1996, Köгponti Statisгtikai Hivatal.

KülönösОn a vпrosokban és naРвobb tОlОpülésОkОn ОsОtt vissгa jОlОntősОn a maРвarok 
arпnвa. Aг 1910. évi cОnгusСoг képОst 1930-ra UnРvпron és Husгton a nОРвОdérО, Mun-
kпcson és NaРвsгőlősön a Сarmadпra, BОrОРsгпsгban csaknОm a ПОlérО csökkОnt a ma-
Рвarként nвilvпntartott lakosok arпnвa. A rusгinok arпnвa visгont Husгt kivétОlévОl min-
dОnütt jОlОntős mértékbОn ОmОlkОdОtt.

A nвОlvtörvénв és véРrОСajtпsi rОndОlОtО alapjпn a rusгin (kisorosг) nвОlv Pod kar-
patsгka Rusг ОРésг tОrülОtén СasгnпlСató volt. A maРвar nвОlvОt a BОrОРsгпsгi, UnРvпri, 
Munkпcsi, és NaРвsгőlősi jпrпsban СasгnпlСattпk a Сivatalokban.

A kОdvОгő nвОlvi joРi sгabпlвoгпs ОllОnérО a nвОlvСasгnпlati joРok kapcsпn sгпmos 
panasгt ПoРalmaгtak mОР a CsОСsгlovпk KöгtпrsasпРban élő kisОbbséРОk. EnnОk ОРвik 
oka aг volt, СoРв a nвОlvСasгnпlati joРokat biгtosító 20%-os küsгöböt a jпrпsbírósпРok 
tОrülОtén kОllОtt ОlérniО a kisОbbséРnОk. A СatósпРok aгonban a köгiРaгРatпsi rОПormok 
révén többsгör is kísérlОtОt tОttОk arra, СoРв úРв пllapítsпk mОР ОгОk Сatпrait, СoРв aг 
kОdvОгőtlОnül bОПolвпsolja a kisОbbséРОk arпnвпt. Mпsrésгt a törvénвbОn mОРsгabott 
arпnвok mОРСatпroгпsakor csak a csОСsгlovпk пllampolРпrokat vОtték iРвОlОmbО.

Bпr CsОСsгlovпkia alпírta a békОsгОrгődést, utólaР méРsОm ПoРadta Оl a sгОrгődésnОk 
aг пllampolРпrsпРra vonatkoгó aгon rОndОlkОгését, misгОrint automatikusan mОРadja 
a csОСsгlovпk пllampolРпrsпРot a tОrülОtén élőknОk. Aг 1920/236. sгпmú, ún. illОtőséРi 
törvénв kimondta, СoРв csak aгok kapjпk mОР a csОСsгlovпk пllampolРпrsпРot, akik aг 
illОtőséРükОt 1910-iР mОРsгОrОгték. Aгokra, akik utпna költöгtОk aг érintОtt tОrülОtОkrО, 
bonвolult kérvénвОгési és viгsРпlati procОdúra vпrt. Aг 1926. július 1-jén kОlt 152/1926. sг., 
ún. LОб DérОr (Ivan DérОr iРaгsпРüРвi minisгtОr nОvéből) törvénв csak résгbОn oldotta 
mОР a rОndОгОtlОn пllampolРпrsпР problémпjпt. Aг пllampolРпrsпР üРвО aгért volt Пontos 
kérdés, mОrt – amint ОmlítОttük – a csОСsгlovпkiai törvénвОk a nвОlvСasгnпlati joРokat 
aг ОРвОs nОmгОtiséРОk jОlОnléténОk sгпгalékos СatпrпСoг kötötték. A rОndОгОtlОn пllam-
polРпrsпРi üРвОk pОdiР Оlsősorban a kisОbbséРОkОt érintОtték. Aг 1930. évi csОСsгlovпk 
népsгпmlпlпs példпul tiгОnСatОгОr külПöldi пllampolРпrt és Сontalant talпlt Kпrpпtaljпn, 
s lОРnaРвobb résгük maРвar és rusгin volt. A csОСsгlovпk пllampolРпrsпРРal nОm rОn-
dОlkОгő kпrpпtaljaiak nОm csak a 20%-os küsгöb ОléréséСОг Сiпnвoгtak, СanОm a vп-
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lasгtпsok sorпn is. Sгavaгati joРРal uРвanis csak aгok rОndОlkОгtОk, akik a CsОСsгlovпk 
KöгtпrsasпР пllampolРпrai voltak.

A népОsОdési politikпt ОРвébként is sгívОsОn alkalmaгtпk nвОlvpolitikai célokra a csОС-
sгlovпk СatósпРok. FОltűnő példпul, СoРв míР aг 1910. évi maРвar népsгпmlпlпs ОrОd-
ménвОi sгОrint a mai Kпrpпtalja tОrülОtérО sгпmítva 184 ОгОr maРвar élt a réРióban, aг 
Оlső csОСsгlovпk cОnгus aгonban uРвanОгОn a tОrülОtОn mпr csak 111 ОгОr maРвart talпlt. 
EnnОk ОРвrésгt aг volt aг oka, СoРв aг пllamСatalom mОРvпltoгпsa utпn naРвon sok 
maРвar Сivatalnok, értОlmiséРi, katonatisгt és csОndőr tОlОpült пt MaРвarorsгпР Trianon-
ban mОРСúгott Сatпrain bОlülrО. Mпsrésгt aгonban aг anвanвОlvОt nвilvпntartó maРвar 
népsгпmlпlпsi Рвakorlattal ОllОntétbОn a csОСsгlovпk népsгпmlпlпs nОmгОtiséРi adatokat 
köгölt, s íРв a jОlОntős résгbОn maРвar ajkú гsidósпР külön katОРóriпba kОrült. EггОl 
maРвarпгСató, СoРв 1910-bОn nОm tartalmaгnak a гsidósпРra vonatkoгó adatokat a nОm-
гОtiséРi és anвanвОlvi statisгtikпk, 1921-bОn visгont nвolcvanОгОr гsidót tartanak nвilvпn 
a mai Kпrpпtalja tОrülОtén. A csОСsгlovпk idősгakban a kпrpпtaljai maРвar pпrtok nвíl-
tan adtak СanРot aгon vélОménвüknОk, СoРв a maРвarsпР lélОksгпmпnak csökkОnését 
Оlső sorban a гsidósпР „ОlkülönülésО” okoгta. A Kпrpпti MaРвar Hъrlap 1935. mпjus 5-i 

3. пbra. A rusгin és maРвar lakosok arпnвa Kпrpпtalja naРвobb tОlОpülésОin  
aг 1910. és aг 1930. évi népsгпmlпlпsok adatai alapjпn

нssгОпllítva aг alпbbiak alapjпn: Kocsis Kпrolв – Kocsis-Hodosi EsгtОr:  
EtСnic GОoРrapСв oП tСО HunРarian MinoritiОs in tСО CarpatСian Basin.  
BudapОst, 1998, GОoРrapСical RОsОarcС InstitutО and Minoritв StudiОs ProРrammО. 88–89. o.
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sгпmпban köгölt ПОlСívпs példпul íРв ПoРalmaг: „TОstvéri sгavunk a kпrpпtaljai гsidó 
vallпsú maРвarsпРСoг! [...] Гsidó vallпsú maРвar tОstvérОk! Itt aг utolsó óra! TérjОtОk 
vissгa abba aг őslakos köгösséРbО, amОlв a ti éltОtő ОlОmОtОk is! HОlвОгkОdjОtОk vissгa 
a MaРвar NОmгОti Pпrt politikпjпnak alapjпra!”

A nОmгОtiséРi visгonвok mОРvпltoгtatпsпt sОРítОttО Оlő aг is, СoРв a csОСsгlovпk Сa-
tósпРok a ПöldrОПorm kОrОtébОn több úРвnОvОгОtt csОС és rusгin kolóniпt Сoгtak létrО 
aг ОРвkori naРвbirtokok СОlвén, Пőként Kпrpпtalja maРвarok lakta déli tОrülОtén. Bпr aг  
1938-as Оlső bécsi döntést kövОtőОn a csОС kolóniпk lakosainak lОРnaРвobb résгО Оl-
СaРвta a MaРвarorsгпРСoг vissгakОrült vidékОt, СОlвükrО később rusгin/ukrпn lakosokat 
költöгtОttОk a sгovjОt СatósпРok. VaРвis a csОСsгlovпk dОmoРrпiai politika mпiР Сató-
an bОПolвпsolta Kпrpпtalja nОmгОtiséРi visгonвait. A mai Kпrpпtalja déli, délnвuРati ré-
sгén, Пőként maРвarok lakta Пalvak РвűrűjébОn íРв jött létrО példпul Sгtrпгs, Dimicső, 
Danвilovka, CsОrvona és OrosгРОjőc a mai UnРvпri jпrпsban, Sгvoboda, Badó, ÚjbótrпРв, 
Kastanovo és Tasnпd a BОrОРsгпsгi jпrпsban, vaРв AlsókОrОpОc a Munkпcsi, Puskino pО-
diР a NaРвsгőlősi jпrпs tОrülОtén.

A réРió nвОlvi СОlвгОtébОn aг alkotmпnвban mОРíРért rusгin autonómia mОРvalósí-
tпsa СoгСatott volna jОlОntős vпltoгпst. Ám ОrrО csak 1938. októbОr 11-én kОrült sor, 
amikor a prпРai kormпnв véРrО mОРОrősítОttО Podkarpatsгka Rusг köгОl Сúsг évО íРért 
autonómiпjпt, és mОРalakul aг Оlső autonóm kormпnв Bródв Andrпs minisгtОrОlnökkОl 
aг élén. Ám Bródв kormпnвa Сamarosan, mпr októbОr 26-пn пtadja a СОlвét a kövОtkОгő, 
AvРusгtin Volosin vОгОttО kormпnвnak.

Aг autonómia kapcsпn mindvéРiР vita témпja volt annak nвuРati Сatпra. A rusгin po-
litikusok aгt sгОrОtték volna, Сa aг autonóm réРióСoг tartoгnпnak Sгlovпkia kОlОti tОrü-
lОtОi is, ОРésгОn a Poprпd ПolвóiР, aСol a rusгin lakossпР arпnвa maРas volt. Ám a prпРai 
kormпnвгat ОгОkОt a tОrülОtОkОt nОm sгпndékoгott aг autonóm réРióСoг csatolni. Aг itt 
élő rusгin lakossпР naРв résгО mпra Пokoгatosan Оlsгlovпkosodott; a nвОlvükОt és idОnti-
tпsukat őrгők résгbОn ukrпnnak, résгbОn rusгinnak valljпk maРukat.

A nОmгОtköгi politika ОsОménвОi kövОtkОгménвОként PrпРa 1938. novОmbОr 22-én 
ОlПoРadja a Podkarpatsгka Rusг autonómiпjпról sгóló törvénвt. NovОmbОr 25-én pОdiР 
Volosin kormпnвa aг ukrпnt vОгОti bО aг autonóm réРió пllamnвОlvОként.

1939. januпr 1-jétől a Volosin-kormпnв újabb lépést tОsг aг önпllóvп vпlпs ПОlé: Сiva-
talosan is ОnРОdélвОгi a Karpпti Ukrajna mОРnОvОгés Сasгnпlatпt a Podkarpatsгka Rusг 
ОlnОvОгés mОllОtt.

MiköгbОn a maРвar СadsОrОР csapatai mОРindulnak Kпrpпtalja méР CsОСsгlovпkia 
résгét képОгő tОrülОtОi, vaРвis Podkarpatsгka Rusг vissгaПoРlalпsпra, 1939. mпrcius 
14-én AvРusгtin Volosin Husгton kikiпltja a ПüРРОtlОn пllam: Kпrpпti Ukrajna létrОjöttét. 
Mпsnap, míР a maРвar csapatok Пolвamatosan nвomulnak ОlőrО Husгt ПОlé, mОРtartja 
Оlső és ОРвОtlОn ülését a ПüРРОtlОn ukrпn пllam törvénвСoгпsa. Aг ülésОn mОРОrősítik 
a sгuvОrén пllam kikiпltпsпt, mОlвnОk пllamnвОlvО aг ukrпn. DО aг önпlló пllamisпР mОР-
sгОrvОгésérО mпr nincs Оsélв, a maРвar СadsОrОР méР aгnap пtvОsгi aг uralmat Husгton, 
s bОПОjОгi Kпrpпtalja katonai mОРsгпllпsпt.
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3.3. NвОlvi irпnвгatok

A nвОlvpolitika és a nвОlvi tОrvОгés a nвОlvtudomпnвi sгakirodalomban пltalпnosan Сasг-
nпlt ПoРalmak, пm a köгöttük lévő visгonвt különböгő sгОrгők különböгőképpОn értОlmО-
гik. Eг aггal ПüРР össгО, СoРв mindkОttő СпttОrébОn a nвОlvi pluraliгmus пll: a nвОlvpoli-
tika és a nвОlvi tОrvОгés is két (vaРв több) nвОlv vaРв ОРвaгon nвОlv több nвОlvvпltoгata 
köгötti visгonвt, kapcsolatot bОПolвпsolja, sгabпlвoггa. A nвОlvpolitikпt пltalпban a nвОlvi 
visгonвokba történő idОolóРiai СпttОrű politikai bОavatkoгпsként értОlmОгik, a nвОlvi tОr-
vОгést pОdiР (résгbОn) ОnnОk a véРrОСajtпsaként. A nвОlvpolitika aг пllamok döntésСoгó 
sгОrvОinОk és a kisОbbséРi politikai sгОrvОгődésОknОk a többséРi nвОlv és a kisОbbséРi 
nвОlvОk visгonвпval, ПunkciómОРosгlпsukkal, Сasгnпlatukkal kapcsolatos ОlképгОlésОit, 
döntésОit Сatпroггa mОР. A nвОlvpolitika ОbbОn aг értОlmОгésbОn többnвОlvű körnвОгОt-
bОn aг ОРвОs nвОlvОk nвilvпnossпРbОli sгОrОpét, Сasгnпlatпt és Пunkciójпt Сatпroггa mОР. 
A nвОlvi tОrvОгés pОdiР aг ún. „bОlső” nвОlvpolitika, amОlв a nвОlvi-nвОlvtani normпkat, 
a СОlвОsírпst, a nвОlvnОk aг oktatпsban való mОРjОlОnését sгabпlвoггa.

A nвОlvi tОrvОгésnОk a nвОlvi normпra irпnвuló tОvékОnвséРО sorпn néРв alapvОtő 
lépést sгoktak ОlkülönítОni. Aг Оlső lépés annak a nвОlvnОk vaРв nвОlvvпltoгatnak a ki-
vпlasгtпsa, amОlвОt irodalmi nвОlvként/nвОlvvпltoгatként Сasгnпlni kívпnnak. A kövОt-
kОгő a kodiikпció: aгoknak a nвОlvi „törvénвkönвvОknОk” (СОlвОsírпsi sгabпlвгat és 
sгótпr, értОlmОгő sгótпr, aг irodalmi nвОlv Рrammatikпja) a mОРalkotпsa, mОlвОk röРгítik 
aг irodalmi nвОlv normпit. A Сarmadik lépés aг ОltОrjОsгtés: a kivпlasгtott és kodiikпlt 
norma Сasгnпlatпt tпmoРatni kОll, s Оl kОll érni, СoРв a bОsгélő köгösséР Сasгnпlja Огt 
a nвОlvvпltoгatot, nвОlvi mintaként ОnnОk a normпiСoг iРaгodjon. ErrО a lОРalkalma-
sabb a kivпlasгtott és kodiikпlt nвОlv vaРв nвОlvvпltoгat oktatпsban való bОvОгОtésО. Vé-
Рül a nОРвОdik lépés a kivпlasгtott, kodiikпlt és ОltОrjОsгtОtt norma Пolвamatos Рondoгпsa. 
A nвОlv uРвanis Пolвamatosan vпltoгik, és a nвОlvi normпnak is iРaгodnia kОll ОССОг. 
Időről időrО újabb sгótпrakat, СОlвОsírпsi sгabпlвгatokat, nвОlvtanokat kОll sгОrkОsгtОni 
és kiadni, vaРвis aг irodalmi nвОlv normпit a vпltoгó nвОlvСОг kОll iРaгítani.

A mai Kпrpпtalja tОrülОtén a CsОСsгlovпk KöгtпrsasпР kОrОtébОn a СatósпРok lОСОtővé 
tОtték a rusгin nвОlv Сivatalos Пunkciókban való Сasгnпlatпt aг absгolút rusгin többséРű 
réРióban, annak ОllОnérО, СoРв aг autonómia a Рвakorlatban nОm valósult mОР. NвОlv-
politikai sгОmpontból tОСпt a vidék többséРi lakossпРпt alkotó sгlпvok nвОlvО Сivatalos 
nвОlvként, aг пllamnвОlvvОl (a csОСsгlovпk nвОlvvОl) РвakorlatilaР ОРвОnranРúan Сasг-
nпlСató volt. Aг Огt mОРОlőгő korsгak пllamnвОlvО, a maРвar sгintén СasгnпlСató volt 
a Сivatali élОtbОn aгoknak a jпrпsbírósпРoknak a tОrülОtén, aСol a maРвar lakossпР arпnвa 
ОlértО a 20%-ot. S bпr a réРióban Сasгnпlatos nвОlvОk nвОlvpolitikai СОlвгОtévОl sОm 
a rusгinok, sОm a maРвarok nОm voltak tОljОs mértékbОn ОléРОdОttОk, a korsгak lОРПőbb 
nвОlvi problémпjпt nОm nвОlvpolitikai, СanОm a nвОlvpolitikпval sгoros össгОПüРРésbОn 
пlló nвОlvtОrvОгési kérdésОk okoгtпk. Elsősorban aг, СoРв a réРióban Сivatalos nвОlvként 
Сasгnпlatos úРвnОvОгОtt rusгin nвОlvnОk Спrom irodalmi vпltoгata volt Сasгnпlatos Оb-
bОn a korsгakban a kulturпlis és köгélОtbОn, valamint aг oktatпsban.

A СОlвi sгlпv lakossпР lОРПőbb nвОlvtОrvОгési problémпja ОbbОn aг idősгakban aг ОРв-
séРОs nвОlvi irпnвгat Сiпnвa volt. A kпrpпtaljai sгlпvok körébОn mпr a 19–20. sгпгad 
Пordulójпtól kОгdvО több nвОlvi irпnвгat törОkvésОi kОrОsгtОгték ОРвmпst. A tпrРвalt idő-
sгakban sОm volt ОРвséРОs a nвОlvsгОmlélОt. Ekkoriban Спrom nвОlvi irпnвгat különít-
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СОtő Оl Kпrpпtaljпn: a rusгoil (naРвorosг), aг ukranoil és a rusгinoil. A Спrom irпnвгat 
ОРвmпssal ОllОntétОs módon kívпnta rОndОгni a réРió többséРi lakossпРпnak nвОlvi СОlв-
гОtét. VaРвis a tпrРвalt korsгakban nОm volt ОРвОtértés a СОlвi sгlпv értОlmiséР körébОn 
abban, mОlвik nвОlv vaРв nвОlvvпltoгat töltСОtné bО aг irodalmi nвОlv Пunkcióit.

1918 Оlőtt a maРвar СatósпРok a rusгin irпnвгatot tпmoРattпk. Aг irпnвгat СívОi 
a rusгinokat önпlló népnОk, a rusгint (aгaг a СОlвi nвОlvjпrпsokat) a sгomsгédos sгlпv 
nвОlvОktől (ukrпn, sгlovпk, lОnРвОl) különпlló nвОlvnОk tОkintОtték. A rusгinoilОk Оl-
sősorban a munkпcsi РöröР katolikus püspökséР papjai köréből kОrültОk ki. Aг irпnв-
гat lОРismОrtОbb képvisОlői köгött talпljuk Hodinka Antalt és Sгtripsгkв Hiadort. Céljuk 
a СОlвi nвОlvjпrпsokra és aг ОРвСпгi sгlпv nвОlvvпltoгatra alapoгott sajпt irodalmi nвОlv 
kialakítпsa és kodiikпlпsa volt.

Aг önпlló rusгin nép ОlmélОténОk СпttОrébОn aг пllt, СoРв a Kпrpпtok СОРвРОrincО 
tОrmésгОtОs Сatпrként vпlasгtja Оl a maРвarorsгпРi sгlпvokat a СОРвvonulat túlsó oldalпn 
élő sгlпvoktól. „A СОlв, a visгonвok s Сossгú idők történОlménОk ОsОménвОi olв пtalakító 
Сatпssal voltak” a СОlвi rusгinokra, vallja 1913-ban A maРвar orosгokról (RutСцnОk) 
címmОl a NОmгОtiséРi IsmОrtОtő KönвvОk soroгatban mОРjОlОnt monoРrпiпjпban Sгabó  
OrОsгt, СoРв „a nвОlvbОli és vallпsbОli naРв СasonlósпРokon kívül ОРвпltalпban nОm ma-
radt mпs kapocs, mОlв О népОt ésгaki rokonaival össгОkötné. [...] a Пöldrajгi ПОkvés tОl-
jОsОn iгolпlja aг orosгt a Kпrpпtokon túl lakó tОstvérОitől, mОrt ОРésг élОtО és müködésО 
a viгvпlasгtó СОРвОkОn innОn tОrjОd, a Пolвókon lОПОlé, bО aг orsгпРba s nОm a Сatпrok 
ПОlé és aгon túl!” Aг ésгakkОlОt-maРвarorsгпРi és Рalíciai sгlпvok nвОlvО köгött Sгabó 
ОРвértОlmű СasonlósпРokat ПОdОг ПОl, пm Ог sгОrintО „nОm aгt jОlОnti, mintСa a maРвaror-
sгпРi kisorosг nвОlv csak a Рaliciainak ОРвik tпjsгólпsa lОnnО”.

A réРió CsОСsгlovпkiпСoг kОrülésО utпn is tovпbb élő rusгinoil irпnвгat СívОinОk 
ОlképгОlésО sгОrint a rusгin irodalmi nвОlvОt „a nép nвОlvéСОг”, aгaг a Сétköгnapi bО-
sгélt nвОlvСОг kОll köгОlítОni. Eг irпnвú törОkvésОikОt aгonban naРвban mОРnОСОгítОttО, 
СoРв a СОlвi sгlпv nвОlvjпrпsok köгött visгonвlaР jОlОntős különbséРОk vannak, s íРв 
ОРвОtlОn nвОlvjпrпs kivпlasгtпsa révén nОm lОСОtОtt mОРoldani aг irodalmi nвОlv kialakí-
tпsпnak problémпjпt. A СОlвi nвОlvjпrпsok ötvöгésérО, a normпk kiОРвОnlítésérО aгonban 
sОm idОjük, sОm lОСОtőséРük, sОm mОРПОlОlő anвaРi СпttОrük és lОРitimпciójuk nОm volt. 
Aг irпnвгat aг 1920-as évОkbОn ОrősОn a СпttérbО sгorult. EnnОk ОРвik oka aг volt, СoРв 
a csОСsгlovпk СatósпРok maРвarpпrtinak, a maРвar érdОkОk képvisОlőinОk, „maРвaron”-
nak tartottпk aг önпlló rusгin nép és nвОlv ОlmélОténОk СirdОtőit. лs bпr aг 1935. októbОr 
6-пn induló я [Vasпrnap] című Пolвóirat Оlső sгпmпban – ОlismОrvО aг orosг és aг 
ukrпn nép kulturпlis naРвsпРпt – aг önпlló rusгin irodalmi nвОlv СívОi arra sгólítjпk ПОl 
a mпsik két irпnвгat képvisОlőit, СoРв ОРвОsüljОnОk a СОlвi nép nвОlvérО alapoгott irodal-
mi nвОlv kimunkпlпsa érdОkébОn, ОrrО a kodiikпcióra mindmпiР nОm kОrült sor. A rusгin 
irпnвгat aг 1930-as évОk mпsodik ПОlébОn, illОtvО Пőként Kпrpпtalja MaРвarorsгпРСoг 
való vissгakОrülését kövОtőОn Оrősödött mОР ismét.

A tОrülОt CsОСsгlovпkiпСoг kОrülésО utпn a rusгoil és aг ukranoil irпnвгat vОtélkО-
dОtt ОРвmпssal. A prпРai kormпnв kОгdОtbОn a СОlвi sгlпv értОlmiséРОt mОРosгtó mind-
két, ОllОntétОs oriОntпciójú, irпnвгatot tпmoРatta. Aг Оlső a (naРв)orosг irodalmi nвОlv 
kпrpпtaljai alkalmaгпsпt tartotta célsгОrűnОk, aг utóbbi aг ukrпn irodalmi nвОlv bОvОгО-
tését tОkintОttО céljпnak.
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A rusгoil ОlmélОt sгОrint aг ОРвséРОs orosг nвОlvnОk Спrom naРв vпltoгata van: aг 
ésгak-kОlОti (naРвorosг), a déli (kisorosг) és a nвuРati (bОlarusг). A kпrpпtaljai sгlпvok 
nвОlvjпrпsai a déli, aгaг kisorosг vпltoгatСoг tartoгnak. S mivОl aг ОРвséРОs orosг nвОlvСОг 
sorolСatók a СОlвiОk пltal bОsгélt nвОlvvпltoгatok is, törvénвsгОrű aг orosг irodalmi nвОlv 
írпsban való Сasгnпlata. Aг orosг irпnв СívОi Svпjc némОt ajkú réРiójпСoг Сasonló jОllОРű 
nвОlvi СОlвгОtОt képгОltОk Оl. Eг – a nвОlvésгОti sгakirodalomban diРlossгiпnak (РöröР: 
kétnвОlvűséР) nОvОгОtt nвОlvi sгituпció – a svпjci Рвakorlatban aгt jОlОnti, СoРв a svпjci 
némОtОk Сétköгnapi bОsгédСОlвгОtОkbОn (ottСon, barпti tпrsasпРban, maРпnlОvОlОгésbОn 
stb.) a СОlвi nвОlvvпltoгatot (ScСаОiгОrdОutscС) Сasгnпljпk, a Пormпlis, nвilvпnos köгО-
РОkbОn (tОmplomban, munkaСОlвОn, oktatпsban, sгépirodalomban, sajtóban stb.) pОdiР 
a némОt irodalmi nвОlvОt (HocСdОutscС vaРв ScСriПtspracСО). A rusгoilОk ОnnОk a példп-
nak mОРПОlОlőОn a Сétköгnapi sгóbОli érintkОгés Оsгköгéül a СОlвi nвОlvjпrпsokat javasol-
tпk, пm aг oktatпsban és a kulturпlis élОtbОn raРasгkodtak aг orosг nвОlv bОvОгОtéséСОг.

Aг ukranoilОknОk aг sгolРпlt ОlmélОti Спttérül, СoРв a kпrpпtaljai sгlпv lakossпР nвОlv-
jпrпsai aгonosak a Kпrpпtok kОlОti oldalпn bОsгélt ukrпn nвОlvjпrпsokkal, íРв ОгОk aг 
ukrпn nвОlv vпltoгatai, vaРвis nОm alkotnak önпlló nвОlvОt. A Kпrpпtok kОlОti és nвuРati 
oldalпn Сasгnпlt nвОlvvпltoгatok köгötti aгonossпРot különösОn a 18. sгпгad Оlőtti írott 
nвОlvi sгövОРОkkОl iРaгoltпk.

A rusгoil irпnвгat ОlőnnвОl indult, СisгОn aг orosг irodalmi nвОlv kodiikпlt, naРв 
tОkintélвű, maРas kulturпlis értékОt Сordoгó nвОlv volt. EггОl sгОmbОn aг ukrпn nвОlv-
nОk a Сusгadik sгпгad Оlső Сarmadпban több, ОРвmпstól többé-kОvésbé Оltérő irodalmi 
normпja és СОlвОsírпsa volt. Eгért a rusгin irпnвгatСoг Сasonlóan aг ukranoilОknОk is 
sгОmbО kОllОtt néгniük biгonвos kodiikпciós problémпkkal.

Aг orosг és aг ukrпn oriОntпció ОРвik Оlső nвilvпnos össгОcsapпsпra 1921-bОn kОrült 
sor. Husгnai IРor ОpОrjОsi tanПОlüРвОlő      
[A nвОlvi kérdés Podkarpatsгka Rusгban] címmОl mОРjОlОnt 32 oldalas írпsпban aг orosг 
nвОlv bОvОгОtését javasolta Kпrpпtaljпn. Aг ukrпn irodalmi nвОlv Сasгnпlatпt Оlutasította, 
maРпt aг ukrпn nвОlvОt osгtrпk-lОnРвОl kitalпciónak nОvОгtО. A rusгinoil irпnвгatot 
a sгűk tОrritoriпlis érdОkОk, illОtvО a provincialiгmus és sгОllОmi ОlmaradottsпР mОРnвil-
vпnulпsaként értékОltО. Volosin AvРusгtin   я і і  і  
[A kпrpпtaljai rusгinok irodalmi nвОlvéről] címmОl UnРvпron 42 oldalnвi tОrjОdОlОmbОn 
mОРjОlОnt vпlasгпban rОaРпlt Husгnai ПОlvОtésérО. EРвértОlműОn пllпst ПoРlalt aг ukrпn 
nвОlvnОk a СОlвi sгlпv lakossпР irodalmi nвОlvОként való Сasгnпlata mОllОtt.

Aг ukrпn és orosг irпnвгat köгött гajló küгdОlОm néРв Пontos sгíntérОn Пolвt: a po-
litikпban, aг oktatпsban, a kulturпlis élОtОt mОРСatпroгó lapok és Пolвóiratok Сasпbjain, 
valamint aг ОРвСпгi élОtbОn.

Aг ukranoilОk lОРПőbb intéгménвi СéttОrét aг 1920-ban alapított Prosгvita TпrsasпР 
jОlОntОttО, valamint a  З і  [Tudomпnвos РвűjtОménв] címmОl kiadott Пo-
lвóirat. MaРa aг irпnвгat a 19–20. sгпгad Пordulójпn jОlОntkОгОtt. EllОnpólusa aг 1923-ban 
létrОСoгott rusгoil DucСnovics TпrsasпР volt, illОtvО a К  К  [Kпrpпti vi-
dék] (1923–1924) és К   [Kпrpпti vilпР] (1928–1933) címmОl mОРjОlО-
nő Пolвóiratok. Mindkét tпrsasпР mОРpróbпlt Сatпst Рвakorolni a СОlвi kulturпlis élОtrО, és 
Пolвóiratai révén iРвОkОгОtt mОРСonosítani a réРióban aг ukrпn, illОtvО aг orosг irodalmi 
nвОlvОt. A Prosгvita taРjainak jОlОntős résгО ukrпnként Сatпroгta mОР önmaРпt, sгОmbОn 
a DucСnovics TпrsasпР taРjaival, akik Пőként rusгinnak vallottпk maРukat.
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Mindkét oriОntпciónak jОlОntős bОПolвпsa volt aг oktatпsra is. A PОdaРóРiai Tпrsa-
sпР [ іч  ] (1929-től) aг ukranoil, a Tanítói EРвОsülОt [Уч ь  

щ ] (1921-től) a rusгoil pОdaРóРusokat tömörítОttО Оlsősorban.
Aг oktatпs tОrülОtén a nвОlvtОrvОгés néРв alapvОtő lépésО köгül Спrom kövОtkОгtébОn 

is Пolвt a küгdОlОm aг irпnвгatok köгött. A kivпlasгtпsban aг ОРвik aг ukrпn, a mпsik 
aг orosг irodalmi nвОlv mОllОtt döntött. A kodiikпcióban aг iskolai oktatпsban Сasгnпlt 
Рrammatikпk jпtsгottak lénвОРОs sгОrОpОt, СisгОn aг iskola alakítja a későbbi ПОlnőttОk 
nвОlvi visОlkОdését, nвОlvСasгnпlati sгokпsait, normatudatпt, СОlвОsírпsпt. VéРül aггal, 
СoРв mОlвik nвОlvОt vпlasгtottпk aг oktatпs tannвОlvéül, ОРвbОn aг ОltОrjОsгtés tОrén is 
jОlОntős ОrОdménвОkОt érСОttОk Оl. Aг irпnвгatoknak aг oktatпs tОrén való küгdОlmét 
mОРkönnвítОttО, СoРв a csОСsгlovпk СatósпРok lОСОtővé tОtték aг anвanвОlvi oktatпst 
a köгtпrsasпР tОrülОtén élő nОmгОti kisОbbséРОk képvisОlői sгпmпra. A prпРai kormпnвгat 
tпmoРatta uРвan a csОСsгlovпk nвОlvű iskolпk Спlóгatпnak bővítését és aг пllamnвОlvОn 
való oktatпst, dО lОСОtővé tОttО aг anвanвОlvi oktatпst is.

12. tпblпгat. A népiskolпk adatai Podkarpatsгka Rusгban aг 1935/1936-os tanévbОn

 

Aránya  

aг 1930. цЯi 
cОnгus  
alapjпn

Iskola Osгtпlв Tanъtó Tanuló

sгпm % sгпm % sгпm % sгпm %

Rusгin 60,80 465 60,47 2.207 67,47 2.069 66,08 102.152 69,64
CsОСsгlovпk 4,73 158 20,55 613 18,74 618 19,74 22.178 15,12
MaРвar 15,93 118 15,34 365 11,16 363 11,59 18.171 12,39
NémОt 1,74 17 2,21 39 1,19 34 1,09 1.818 1,24
Гsidó 12,51 7 0,91 16 0,49 16 0,51 741 0,51
Romпn 1,81 4 0,52 31 0,95 31 0,99 1.620 1,10

нssгОsОn 769 100,00 3.271 100,00 3.131 100,00 146.680 100,00

нssгОпllítva aг alпbbiak alapjпn: К  : „Ш ь    щ  
  .” // я    1919–1936. / . Э. 
ч . – У , 1936. – . 103.

13. tпblпгat. A polРпri iskolпk adatai Podkarpatsгka Rusгban aг 1935/1936-os tanévbОn

PolРпri iskolпk Iskola Osгtпlв Tanъtó Tanuló
sгпm % sгпm % sгпm % sгпm %

Rusгin 18 29,03 125 49,60 151 52,07 5.311 52,77
CsОСsгlovпk 17 27,42 100 39,68 108 37,24 3.626 36,03
MaРвar 24 38,71 24 9,52 28 9,66 988 9,82
NémОt 3 4,84 3 1,19 3 1,03 139 1,38
нssгОsОn 62 100,00 252 100,00 290 100,00 10.064 100,00

нssгОпllítva aг alпbbiak alapjпn: К  : „Ш ь    щ  
  .” // я    1919–1936. / . Э. 
ч . – У , 1936. – . 103.
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NОm sгОrОpОl a statisгtikпkban, СoРв a rusгin tannвОlvűként sгпmon tartott iskolпkban 
milвОn nвОlvОn Пolвt a képгés. EгОn a térОn uРвanis mОРlОСОtősОn naРв vпltoгatossпР 
jОllОmОгtО aг iskolпkat. A rusгinok ОРвОs iskolпiban orosг, mпsokban ukrпn nвОlvОn 
oktattak, s voltak olвan iskolпk is, aСol a СОlвi nвОlvjпrпst Сasгnпltпk tannвОlvként. 
A rusгoilОk Sгabó Eumén orosг nвОlvkönвvét, aг ukranoilОk pОdiР Ivпn PanвkОvics 
Рrammatikпjпt résгОsítОtték ОlőnвbОn. A nвОlvkönвvОk nвОlvi ОlОmгésО alapjпn aгonban 
kidОrül, СoРв mind aг orosг, mind aг ukrпn irпnвгat СívОi többé-kОvésbé a СОlвi nвОlv-
jпrпsokСoг iРaгítottпk aг orosг, illОtvО ukrпn irodalmi nвОlv Рrammatikпjпt, vaРвis ОРвik 
nвОlvtan sОm ОРвОгОtt mОР tОljОs mértékbОn aг adott nвОlv irodalmi vпltoгatпval.

Aг ukrпn irпnвгat képvisОlői Пokoгatosan ОРвrО naРвobb tОrОt nвОrtОk aг iskolпkban. 
EnnОk Пő oka a tanítók nвОlvi irпnвultsпРпban kОrОsОndő. Amikor a réРió CsОСsгlovп-
kiпСoг kОrült, a maРвar tanítók ОРв résгО ОlСaРвta a vidékОt. Aг ottmaradt pОdaРóРusok 
köгОl ПОlО aгonban vaРв nОm kapott пllampolРпrsпРot, vaРв pОdiР (674 tanítóból 379) 
nОm tОttО lО a СűséРОsküt, íРв nОm tanítСatott. A pОdaРóРusСiпnвt Пőként a Galíciпból és 
a DnвОpОr-mОnti Ukrajnпból érkОгő, ukrпn oriОntпciójú ОmiРrпnsok pótoltпk. Aг oktatпs-
ban uralkodó kaotikus nвОlvi пllapotokat jОllОmгi, СoРв PanвkОvics ukrпn nвОlvtanпnak 
Оlső, 1927-Оs kiadпsa méР a Рalíciai ukrпn nвОlvjпrпst ötvöгtО a СОlвi dialОktusok jОl-
lОmгőivОl, aг 1936-ban mОРjОlОnt mпsodik kiadпs aгonban mпr jОlОntősОn Оltпvolodott 
a СОlвi nвОlvjпrпsoktól, és köгОlОdОtt aг ukrпn irodalmi nвОlv normпi ПОlé.

A csОСsгlovпk СatósпРok kОгdОtbОn mind aг ukrпn, mind aг orosг irпnвt tпmoРattпk a ru-
sгin moгРalommal sгОmbОn. EРв idő utпn aгonban PrпРa úРв akarta mОРoldani a réРió össгО-
tОtt nвОlvi СОlвгОtét, СoРв 1937-bОn népsгavaгпst rОndОlt Оl arról, СoРв mОlвik Рrammatikпt 
Сasгnпljпk a rusгinok iskolпiban. A rОПОrОndum nОm érintОttО aг ОРésг Podkarpatsгka Rusг 
tОrülОtét, és ОrОdménвОi is ОllОntmondпsosak lОttОk. нssгОsОn 427 is kola vonatkoгпsпban bo-
nвolítottпk lО a népsгavaгпst. A mОРkérdОгОttОk 73%-a Sгabó Eumén rusгoil Рrammatikпja 
mОllОtt voksolt, míР Ivпn PanвkОvics ukrпn nвОlvtana mОllОtt csak 27% sгavaгott. Aг önпlló 
rusгin nép Оlvét СirdОtő és aг orosг nвОlv irodalmi nвОlvként való Сasгnпlatпt célul kitűгő 
értОlmiséРiОk РвőгОlОmként értékОlték a sгavaгпs ОrОdménвét. Aг ukrпn irпnвгat képvisОlői 
aгonban mОРkérdőjОlОгték a népsгavaгпs СitОlОsséРét és joРossпРпt, s nОm ПoРadtпk Оl 
annak véРОrОdménвét. A rОПОrОndumnak véРül aг oktatпs nвОlvérО vonatkoгó kéггОlПoР-
Сató kövОtkОгménвО nОm lОtt. UРвanakkor aг ukranoil irпnвгat СívОit a csОСsгlovпk kor-
mпnвгattal sгОmbОni ПОllépésrО, a minél naРвobb önпllósпР kivívпsпra sarkallta.

A Volosin-kormпnв ОРвértОlműОn aг ukrпn irпnвt tОkintОttО a СОlвОs útnak. 1938. dО-
cОmbОr 12-től a kormпnв rОndОlОtО értОlmébОn aг ukrпn lОtt Podkarpatsгka Rusг Сivata-
los nвОlvО, illОtvО aг oktatпsban is aг ukrпn nвОlv СОlвгОtét ОrősítОtték mОР. 1939 mпrciu-
sпban a ПüРРОtlОn kпrpпtukrпn пllam kikiпltпsakor aг ukrпn пllamnвОlvi ranРot kapott.

A csОСsгlovпk nвОlvpolitika dОmokratikusabb rОndОlkОгésОi és aг autonómia Рвakor-
lati mОРvalósulпsa akпr jОlОntős ОlőrОlépést is СoгСatott volna a réРió nвОlvОinОk ПОjlő-
désО és aг össгОtОtt nвОlvi СОlвгОt rОndОгésО tОrén. Ám CsОСsгlovпkia ОРésгОn 1938-iР 
Оlodпгta aг autonómia bОvОгОtését. Aг autonómia-moгРalom révén jutСatott Оl a kor-
sгak véРérО a réРió sгlпv lakossпРa aССoг, СoРв kikiпltsa a ПüРРОtlОn ukrпn пllamot. Két-
séРtОlОn, СoРв aг ukrпn irпnвгat ОrőtОljОs jОlОnlétО aг oktatпsban, illОtvО a kпrpпtukrпn 
пllam ПüРРОtlОnséРО ПОlé tОtt lépésОk Сatпssal voltak a vidékОn élő sгlпv lakosok idОntitп-
sпra, valamint nвОlvénОk, nвОlvi tudatпnak ПОjlődésérО is.
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14. tпblпгat. A kпrpпtaljai nвОlvi irпnвгatok nвОlvtОrvОгési sгОmpontból

Rusгinoil Ukranoil Rusгoil
Kivпlasгtпs 

 

Új irodalmi nвОlv 
a СОlвi nвОlvjпrпsok 
alapjпn.

Ukrпn. 
 

Orosг. 
 

Kodiikпció 

 

 

 

 

Sгépirodalmi és  
tudomпnвos publikпciók, 
cikkОk révén  
Пokoгatosan Сaladni  
aг irodalmi norma 
mОРsгilпrdítпsa ПОlé.

Grammatikпk révén 
mОРСonosítani  
aг ukrпn irodalmi nвОlvОt  
(pl. Ivпn PanвkОvics 
nвОlvtana). 

A mпr kodiikпlt orosг  
irodalmi nвОlv пtvétОlО, 
ill. Sгabó Eumén  
Рrammatikпja. 
 

EltОrjОsгtés 

 

Iskolai oktatпs,  
ОРвСпгi és kulturпlis élОt, 
lapok, Пolвóiratok.

Iskolai oktatпs,  
ОРвСпгi és kulturпlis élОt,  
politikai és köгélОt.

Iskolai oktatпs,  
ОРвСпгi és kulturпlis élОt. 

KidolРoгпs NОm maradt rп idő. NОm maradt rп idő. NОm maradt rп idő.

4. NвОlЯpolitika a tОrülОti rОЯъгió iНОjцn (1938–1944)

4.1. A Kпrpпtaljai KormпnвгósпР lakossпРпnak Оtnikai össгОtétОlО

A Kпrpпtaljai KormпnвгósпР tОrülОtén 1939. július 16–24. köгött vaРвon- és népОsséР-
össгОírпst véРОгtОk. EnnОk adatai alapjпn a réРió 12.061 km2-nвi tОrülОtén 667.561 Пő élt. 
Absгolút többséРОt alkottak a rusгinok-ukrпnok (a Сivatalos пllami tОrminolóРia sгОrint: 
maРвarorosгok). A lОРnaРвobb kisОbbséРОt nОm a maРвarok, СanОm a jiddis anвanвОl-
vűОk alkottпk. A lakossпР vallпsi mОРosгlпsa a kövОtkОгő volt: РöröР katolikus 61,9%, 
ortodoб (pravosгlпv) 17,2%, iгraОlita 12,1%, római katolikus 6%, rОПormпtus 2,2%, 
ОРвéb 0,6%.

15. tпblпгat. A Kпrpпtaljai Kormпnвгói BiгtossпР lakossпРпnak  
anвanвОlvi össгОtétОlО 1939 nвarпn

Sгпma Arпnвa (%)
Rusгin 498.290 74,64
MaРвar 57.562 8,62
Jiddis 61.092 9,15
Sгlovпk 24.818 3,72
Romпn 14.464 2,17
NémОt 9.340 1,40
EРвéb 1.995 0,30
нssгОsОn 667.561 100,00

нssгОпllítva aг alпbbiak alapjпn: 1939. цЯi kпrpпtaljai nцp-, ПölНbirtok- цs пllatössгОъrпs 
ОrОНmцnвОi. BudapОst, 1940, MaРвar Kirпlвi Köгponti Statisгtikai Hivatal.


