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Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika 
Kárpátalján 
(I. kötet: Magyarok, ruszinok, csehek és ukránok 1918–1945, 552 o.; II. kötet: 
A Magyarországhoz történt visszatérés után 1939–1945, 115 o.) Dimensiones 
Culturales et Urbariales Regni Hungaria, 7., 9. A sorozatot szerkeszti Udvari 
István. Nyíregyháza, 2005)

A történelmi Magyarország északkeleti, túlnyomórészt ruszinok – latinosan ruté-
nek – által lako� legszegényebb részének, az Északkeleti- vagy Erdős-Kárpátok 
vidékének Kárpátalja megnevezése a 19. század elejétől használatos mint járás-

név, az o�ani görög katolikusok jelzőjeként, majd újságcímben jelenik meg, így nem 
1920 utáni irredenta „találmány” (I/16–21. o.). A térség életében a húszéves (1919–1939) 
cseh uralom sem hozo� alapvető változást; fejlődö� ugyan az infrastruktúra (útépítés, 
vízrendezés), kiépült Ungvár igazgatási negyede, ám a lakosság gazdasági helyzete 
nyomorúságos maradt – nem csoda, hogy a – legálisan működő – kommunista párt sö-
pörte be a szavazatok 30–45 százalékát. A rövid életű „magyar világ”-ra (1939–44) már 
a háború árnya vetült – ezért sem valósulhato� meg a Teleki Pál által is szorgalmazo�
autonómia. A legrosszabb ez után következe�: elsőként erről a hadműveletinek nyil-
váníto� területről került gyűjtő- majd haláltáborokba a népesség 13 százalékát kitevő, 
146 ezres zsidóság (II/204–206. o.), majd a bevonuló szovjet csapatok hajto�ák „három-
napos munkára” a magyar és német férfiakat; az 50 ezer felével-harmadával betegség, 
éhezés, fagy végze� (II/250–251. o.). A magyarság akkor negyedmilliós lélekszámához 
képest ez nagyobb pusztítást jelente�, mint a köztudatban elevenebben élő erdélyi és 
délvidéki népirtások.

A szovjet–magyar kapcsolatok jellegéből következően 1945 és 1956 után tabu témá-
nak számíto� Kárpátalja és az o�ani magyarok helyzete. Csak az 1980-as évek köze-
pétől-végétől – visszatekintve: a felbomlási folyamat részeként – élénkülhe�ek meg a
regionális-lakossági kapcsolatok, kezdődhe�ek meg a kutatások, a tények feltárása, je-
lenhe�ek meg az első feldolgozások. Ú�örő szerepet játszo�ak ebben a Magyarországra 
átköltözö� és o�hon alkotó tollforgatók,1 akikhez a kilencvenes évek elején csatlakozik 
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Botlik József2. Kétkötetes, ezeroldalas monográfiája a nemrég elhunyt Udvari István ál-
tal szerkeszte� sorozatban jelent meg, és három szempontból kiemelkedő jelentőségű:

• az eddigi feldolgozásoktól eltérően budapesti és ungvári levéltári forrásokra 
épít;

• felhasználja a korábbi és az újabb magyar nyelvű (Bonkáló, Hodinka) és a leg-
újabb angol, orosz és ukrán-ruszin nyelvű szakirodalmat;

• „fogado� szülőföldje”, a Kárpátaljával kapcsolatos eddigi munkássága szintézisé-
nek tekinthető.

Az első kötet a Kárpátalja nagytáj: Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegyék fo-
galmi körülhatárolása, ismertetése megyénként, történelmi visszatekintéssel, az 1910-
es népszámlálás népességi-vallási adataival; a történelmi események, változások kriti-
kus á�ekintése Ruszka Krajnától a cseh Podkarpatská Ruson és a rövid életű Karpatszka 
Ukrajinán át a Magyarországhoz való kétlépcsős (1938, 1939) visszakerülésig. A má-
sodik kötet ennek az utóbbi, 1939 és 1945 közö�i időszaknak a részletes bemutatása, 
szembeszállva a szovjet és a magyar marxista, helyesebben sztálinista és az 1991 után 
ismét felvirágzó ukrán nacionalista történeti irodalom tudatos hamisításaival. Szól a 
két bécsi döntéssel visszanyert, síkvidéki magyarlakta terület megyei-városi hivatali 
szervezetéről, a hegyvidéki ruszin többségű Kárpátaljai Kormányzói Biztosság (Ungi, 
Beregi, Máramarosi Közigazgatási Kirendeltség) kétnyelvűségéről, a nagyvonalú se-
gélyezési-fejlesztési tervekről, melyek csak részben valósultak meg, majd a tragikus 
végkifejletről: a hadieseményekről, a deportálásokról, elhurcolásokról, megtorlásokról 
és a terület Szovjetunióba–Ukrajnába kényszerítéséről.

Botlik legnagyobb terjedelemben az autonómia kérdéskörét tárgyalja. A görög katoli-
kus papság-értelmiség a kedvező történelmi pillatokban (1849, 1861, 1865–1868) meg-
fogalmazta a szlovák és a szlovén követelésekhez hasonló, de azokénál szerényebb igé-
nyeit: a ruszinokat ismerjék el politikai nemzetnek, szervezzenek ruszin közigazgatási 
kerületeket, középiskolákat, egyetemi tanszékeket, tábori lelkészségeket; biztosítsák a 
hivatalos nyelvhasználatot, ruszin nemzetgyűlés összehívását, parlamenti képviselő-
ket és végül ruszin minisztert a magyar kormányban (I/61–65. o.).

A Masaryk–Beneš–Štefánik-veze�e Csehszlovák Nemzeti Tanács a világháború utol-
só hónapjaiban ért el átütő sikereket a Monarchia szétzúzásában s új államuk létreho-
zásában. A nagyhatalmi támogatás megszerzése melle� Masaryknak sikerült megnyer-
ni az amerikai szlovákok (1918. május 30., Pi�sburgh) majd ruszinok (1918. október 
26., Philadelphia) vezetőinek egyetértését széleskörű autonómia ígéretével. Ezzel egy 
időben az őszirózsás forradalom sodrásában sorra alakulnak Kárpátalján is a helyi 
nemzeti tanácsok. Volosin Ágoston kanonok (akkor az ungvári görög katolikus tanító-
képző igazgatója, 1938–39-ben Ruszinszkó miniszterelnöke) szerint „a (ruszin) nemzeti 
tanácsra azért van szükség, hogy az ukránok, románok és tótok (szlovákok) annektáló 
törekvéseivel szemben az összes ruténség egy táborba tömörüljön” (I/74. o.). C. Wi�ke
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amerikai történész megállapítása, hogy „Csehszlovákiát Amerikában csinálták meg”, 
Kárpátaljára is igaz: amerikai nyomásra le� az új állam része, mert a többi nagyhatalom 
által is oszto� álláspont szerint Magyarországnál nem maradhato� a korábbi „elnyo-
más” mia�, a lengyeleknek már addig is túl sok ukránjuk volt, viszont meg kelle�
akadályozni, hogy akár egy ukrán, akár az orosz állam átjusson a Kárpátokon – így 
maradt Csehszlovákia. Beneš érvei a békekonferencián: a ruszinok közeli szomszédai 
a szlovákoknak, akikhez társadalmi és gazdasági téren is hasonlók; autonóm állam-
formát igényelnek Csehszlovákián belül, s ez biztosítaná a közös határ előnyét Romá-
niával. Ez a békeszerződésben biztosíto� autonómia csak a müncheni és bécsi döntés 
után, az állam felbomlási folyamatában jö� létre, gazdaságilag életképtelen területen. 
Közel két évtizedig Prágából kihelyeze� kormányzók igazga�ák a félgyarmatként ke-
zelt országrészt. 

A Károlyi-kormánynak és Kun Bélának csak azzal a két nemzetiséggel sikerült meg-
nyugtató rendezést elérni, melyek nem akartak elszakadni, s határainkon túli nemzet-
államaikhoz csatlakozni (kiknek seregei már 1918 novemberében átlépték a történelmi 
Magyarország határait): a németekkel és a ruszinokkal. Megállapítható, hogy mind ez 
idáig a Ruszka Krajnában biztosíto� széles körű nyelvi-vallási-oktatási-kulturális-ön-
kormányzati/területi autonómia biztosíto�a (volna) a legkedvezőbb életfeltételeket a 
ruszinoknak, de ezt a cseh(szlovák) és román katonai megszállás (1919. január, április) 
semmivé te�e (I/90–91., 101–113. o.).

1919 májusától stabilizálódo� a cseh uralom a 12700 km2-es, 606 ezer lakosú 
Podkarpadská Rusban, G. Zsatkovics amerikai ruszin vezető kormányzósága ala�.
A mindennapi életben – amint ezt a postabélyegzők is muta�ák – cseh és ruszin ket-
tősnyelvűség érvényesült. A közigazgatásban dolgozó és a fegyveres erőknél szolgáló 
40 ezer cseh melle� több ezer „kolonistát” telepíte�ek a magyar és német földesurak-
tól és egyházaktól elve� földekre, minta-telepesfalvakat építve, főként a határ mentén. 
A földreformoknak-telepítéseknek ke�ős célja volt Észtországtól Görögországig: fella-
zítani az őslakosság etnikai tömbjét és megbízható, nemzeti érzésében és gazdaságilag 
erős középparaszti rétegek létrehozása (I/189., 198–199., 201–206., 215–216. o.).

1938. október 11-én – amikor az már nem jelente� reális megoldást – megalakult a ru-
szin szellemiségű kárpátaljai kormány, élén az autonómia régi harcosával, Bródy And-
rással, aki rövidesen egy prágai börtönben találta magát. Helyébe – március 26-án – az 
ukrán irányzatot képviselő Volosin lépe�, mint Karpatszka Ukrajina miniszterelnöke, 
majd államelnöke. Az Imrédy-kormány – olasz és lengyel támogatásban reménykedve 
– diplomáciával és szabotázsakciókkal (Kozma Miklós, Rongyos Gárda) akarta birtok-
ba venni a túlnyomóan ruszin hegyvidéket, de ezt Németország (ekkor még) megaka-
dályozta. Berlinben ugyanis Kárpátalját tekinte�ék egy nagy-ukrán, német vazallus ál-
lam magvának, amelyhez hozzácsatolták volna a Lengyelországhoz és Szovjetunióhoz 
tartozó ukrán lakta óriási térségeket. A huszti kormányzat ezért náci mintára, német 
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pénzen és fegyverekkel építe�e ki hatalmi rendszerét, a Szics-gárdát, (vélt) ellenfele-
it hegyi koncentrációs táborokba zárva (I/250–257., 261–263., 270–272. o.). Csehország 
német megszállásának, Szlovákia függetlenségének hírére Volosin táviratilag közölte 
Berlinnel, hogy „kihirde�ük önállóságunkat a Harmadik Birodalom védelme ala�”. 
Akcióján túlléptek az események: német tartózkodás melle� a honvédség alakulatai 
három nap ala� megszállták Kárpátalját, felszámolva a főleg gimnazistákból és papnö-
vendékekből rekrutálódo� Szics-gárda szórványos ellenállását (I/284–287. o.).

Az ezeréves (lengyel–magyar) határig birtokba ve� területen nem állíto�ák vissza 
az ősi vármegyei közigazgatást. A Kárpátaljai Kormányzói Biztosság részére több auto-
nómiatervezet is készült, Horvátország dualizmuskori államjogi helyzetének, mi több, 
a brit domíniumok és az Egyesült Államok tagállamai alkotmányainak figyelembevé-
telével. 

Botlik részletesen elemzi, majd a függelékben teljes terjedelmükben közli ezeket az 
autonómia-tervezeteket.3 A helyi ruszin vezetők és a magyar tudományos és politikai élet 
képviselői egyöntetűen arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a csehszlovák államkeret-
ben 1938 októberétől működő kárpátaljai autonómiától nem lehet visszalépni, azt a ma-
gyar kormányzatnak is biztosítani kell; csupán a jogkörök tekintetében voltak különbsé-
gek. Kozma Miklós, aki Kárpátalján nevelkede� és 1940 szeptemberétől 1941 decemberé-
ig kormányozta a területet, 1938 decemberében kĳelente�e: „a népi elv, az önrendelkezés 
joga a ruszin népet is megilleti.” A legszélsőségesebb követelést az Autonóm Földműves 
Szövetség vezetője, a rövid ideig miniszterelnök Bródy András fogalmazta meg, mely 
„legszélesebb területi autonómia” le� volna, s „megfelelne Horvátország valamikori au-
tonómiájának” (II/62–63. o.), tehát társországi viszony.4 A magyar tervezetben is szerepel 
kárpátaljai miniszter és (Ungváron működő) minisztérium; a ruszin mint hivatalos nyelv 
„önkormányzati ügykörben” (belügyi igazgatás, vallás- és közoktatásügy); a honvédség 
egy dandárjának vezényleti nyelve a ruszin le� volna. A beterjeszte� törvényjavaslatban 
faluról falura haladva pontosan kitűzték a Kárpátaljai vajdaság határát. További irányelvek: 
a negyventagú vajdasági gyűlést öt évre választják; tíz tagját a kormányzó nevezheti ki; a 
gyűlés törvények és szabályrendeletek közö� álló statútumokat alkothat; a kormányzati 
helytartó főispáni; a vajda alispáni jogkörrel működik. 

A teljes egyetértés ellenére sem lépe� életbe az autonómia, elsősorban a háborús vi-
szonyok és fenyegete�ség mia�. Sok befolyásos közéleti személyiség szerint a szegény 
ruszin népnek nem autonómiára, hanem gazdasági felemelkedésre le� volna szük-
sége, az 1897-ben indíto� Egan Ede által szerveze� „hegyvidéki akció” folytatására. 
A katonai vezetés nyomására Teleki Pál a törvényjavaslatot 1940 júliusában visszavonta 
(II/67., 79. o.). Ennek ellenére a ruszinlakta Kárpátaljai Kormányzói Biztosság a had-
színtérré válásig különleges elbánásban részesült: megvalósult a hivatalos kétnyelvű-
ség; a „gens fidelissima”-n kívül ez a kivételeze� státus nem ille�e meg a vele csaknem
azonos számú németeket, szlovákokat, délszlávokat, s a kétszeres lélekszámú románo-
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kat. Mindhárom kormányzói biztos: Perényi Zsigmond, Kozma Miklós és Tomcsányi 
Vilmos Pál óriási kormányzati pénzeket harcolt ki a mezőgazdaság, álla�enyésztés, 
iskola- és egészségügy, közlekedés és idegenforgalom fejlesztésére; országos segélyak-
ciók keretében építe�ek családi házakat (ONCSA-falurészek), szállíto�ak élelmiszert 
és ruhaneműt, s „46 magyar város 128 kárpátaljai községet fogado� testvértelepülésé-
vé” (II/80–116. o). 

A terjedelmes monográfia másik vezető témája a ruszin identitás, és a görög katolikus 
egyház szerepe, a nyelvi-kulturális politikai irányzatok küzdelme. A ruszin nép és vékony 
papi-értelmiségi rétege évszázadokon át hungarus tudatú volt, és Magyarországot te-
kinte�e hazájának. Méltán érdemelték ki a „leghűségesebb nemzetiség” jelzőt, mint a 
kuruc és az 1848–49-es szabadságharcok katonái. Nagy „nemzetébresztőjük”, himnu-
szuk szerzője, Duchnovics Sándor/Olekszandr görög katolikus kanonok is ilyen szel-
lemben tevékenykede�. Dobránszky Adolf, az önkényuralom idején a négy kárpátaljai 
megye kormánybiztos-főispánja, az 1864-ben alapíto�, russzofil irányzatú, Nagy Szent 
Bazil Társaság elnöke az általa irányíto� területen az orosz nyelvet te�e hivatalossá, és 
„tevékenyen munkálkodo� a rutének eloroszosításában”, politikai téren is. Ebben az 
időszakban indult meg a kárpátaljai és galíciai görög katolikus értelmiség együ�mű-
ködése, az ukrán nyelv és tudat térhódítása (I/24., 62–64. o.).

A prágai kormányzat nem tudta eldönteni, melyik irányzat erősíti a cseh(szlovák) 
államhatalmat, így – változó intenzitással – mindke�őt támoga�a. A „kádereket” ehhez 
a több ezernyi, a bolsevikok elől menekülő „nagyorosz” és a lengyel uralommal elége-
detlen galíciai ukrán értelmiségi emigráns szolgálta�a. A cél minden esetben a „ma-
gyarón” érzelmek és mozgalmak gyengítése volt. A két háború közö�i, ma irracionális-
nak tűnő cseh-ellenesség egyik oka,5 hogy adminisztratív eszközökkel (iskolabezárá-
sok, nyelvhasználat korlátozása, állampolgárság megtagadása) agymosással (ezeréves 
magyar elnyomás) és kedvezményekkel, maguk mellé állíto�ák a véleményformáló 
szlovák és ruszin értelmiséget és fokozatosan a néptömegeket. Mivel a görög katolikus 
egyházban – nem alaptalanul – a magyarbarát irányzat szellemi központját lá�ák, „a 
prágai kormányzat egyik legfontosabb célja volt, hogy… elősegítse minél több ruszin… 
á�érését a pravoszláv hitre, és ezzel gyöngítse… a magyarbarátnak tekinte� munkácsi 
görög katolikus püspökséget.”6 A számok önmagukért beszélnek: 1910-ben a későbbi 
Podkarpatska Rus területén 577 görögkeletit találtak, 1922-ben – a Kárpátokon túlról 
érkeze�ekkel együ� – 70 ezret, s ez a szám állandóan növekede�, 1936-ban 140 ezerre.
Ez azonban kétélű fegyvernek bizonyult, mert tudatilag előkészíte�e a terület elveszté-
sét, Szovjetunióhoz csatolását. Az 1924-ben megszerveze� munkácsi ortodox egyházi 
központot szerb püspökök veze�ék; 1939 után nem sikerült létrehozni az autokefál 
Magyar Nemzeti Ortodox Egyházat. Az 1923-ban alapíto� Duchnovics Társaság a Nagy 
Szent Bazil Társulat orosz szellemiségét vi�e tovább, a napi politikában pedig a Kurtyán–
Bródy-féle ruszin autonomista mozgalom mellé állt. Az 1920-tól működő Proszvita szer-
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vezet galíciai mintát követve az ukrán vonalat képviselte. Legismertebb vezetője Volosin 
Ágoston/Avgusztin; az igazgatása ala� álló tanítóképzőből került ki az ukrán tudatú 
értelmiség javarésze. Kárpátalja szellemi életében egyre nő� ez utóbbi befolyása; 1938 
októberétől – a többi párt és szervezet betiltása után – a ruszinszkói autonómia ideo-
lógiai-politikai bázisául szolgált (I/224–225., 237., 257. II/166–170. o.). A magyar érában 
(1939–1944) természetesen mindkét irányzat ellen felléptek, és a 17. századig visszave-
zethető, a nép nyelvén alapuló és a görög katolikus egyházi szertartásokon használa-
tos ruszin nyelv művelését-terjesztését segíte�ék elő. Nyelvművelők, egyházi-szellemi 
vezetők (Sztojka Sándor/Alekszandr, Ilniczky Sándor/Alekszandr püspökök, Hodinka 
Antal/Antonĳ, Bonkáló Sándor egyetemi tanárok, Harajda János/Iván nyelvész, igazga-
tó és az általuk létrehozo� Kárpátaljai Tudományos Társaság („Ruszin Akadémia”) so-
kat te�ek azért, hogy a ruszin nép nemze�é váljon, s egyenrangúként foglaljon helyet a 
(keleti) szláv népek családjában. Ezt a nemze�é válási folyamatot számolta fel brutális 
kegyetlenséggel – a görög katolikus egyházzal együ� – 1945 után a sztálinista hatalom 
(II/44–51., 236., 275. o.). 

Újat hoz a területváltozások, átszervezések talán túlságosan is részletes bemutatása. 
Tény, hogy a ruszinok településterülete Máramarostól a Tátráig terjedt, a történelmi 
Szepes, Sáros és Zemplén megyék északi részét magába foglalva; Eperjes mindig is 
a ruszin vallási-szellemi élet egyik központja volt és maradt. Bár a ruszin vezetők 
ezt többször sürge�ék, a cseh kormánykörök nem tűzték ki – akkori szóhasznála�al
– Szlovenszkó és Ruszinszkó határát – az nagyjából a Csap–Ungvár–Uzsok vasútvonal-
tól nyugatra húzódo�. A magyar hadvezetés e stratégiai fontosságú vasút védelmére 
indíto� hadművelete az éppen megszerveződő szlovák állam ellen sikerrel járt: 1939. 
március 23–24-én birtokba ve�ek egy 60 km hosszú, 20 km széles, 1000 km2-es terüle-
tet, a túlnyomórészt szlovák lakta szobránci és takcsányi (Stakčin) járásokat.7 A későbbi 
szovjet–csehszlovák, s a mai ukrán–szlovák államhatár nagyjából megfelezte ezt a te-
rületsávot. Kevéssé ismert tény, hogy a helyi ukrán és a szovjet katonai vezetés, ked-
veskedni akarva Moszkvának, kísérletet te� „Kárpát-Ukrajna” kiterjesztésére a három 
szomszédos ország kárára. A módszer mindenü� azonos volt: a kiszemelt terület lako-
sait, elsősorban a községi elöljárókat arra kényszeríte�ék, nyilatkozatokat írjanak alá, 
hogy a Szovjetunióhoz kívánnak csatlakozni.

1944 végén a szovjet csapatok a Tiszáig terjedő „Csonka Bereg”, a vásárosnaményi 
járás 20, és a Tiszaújlakkal szemben fekvő 3 szatmári faluból nemcsak elhurcolták a 
18–50 év közö�i férfiakat – mint Kárpátalján – hanem szovjet közigazgatást veze�ek be.
Az ideiglenes magyar kormány a Szövetséges Ellenőrző Bizo�sághoz fordult; angol és 
amerikai tagjainak fellépésére ezt az állapotot megszünte�ék. Újabb akciót indíto�ak
e területsáv megszerzésére 1945. augusztus 16. és 18. közö�, lefegyverezve a magyar
rendőri és határvédelmi alakulatokat, megszüntetve minden kapcsolatot Magyaror-
szággal. Hasonló tiltakozásra jelentős gabona- és állatzsákmánnyal vonultak vissza. 
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A Felső-Bodrogköz 51 magyarlakta települését, Nagykapost és környékét, valamint 
az a�ól északra fekvő községeket hasonló sors érte 1944 decemberében; az utóbbiak 
közül 14-et, köztük az elhíresült Kisszelmencet, valóban a Szovjetunióhoz csatolták. 
A máramarosszigeti Nemzeti Demokrata Front 1945. január 27–28-án „hatalmas nép-
közgyűlésen… egyhangú lelkesedéssel kimondta a Kárpátukrajnához és azon keresz-
tül a Szovjetunióhoz való csatlakozást”. Az ingatag román belpolitikai helyzetre tekin-
te�el, a 7000 aláírással hitelesíte� „népakaratot” figyelmen kívül hagyták Moszkvában 
(II/281–291. o.).

Epilógus: az egymással és a külső – prágai és budapesti – hatalmakkal autonómiáju-
kért küzdő ruszin vezetők, orosz, ukrán és magyar orientációjúak egyaránt, ha megér-
ték az „újraegyesülést”, szovjet börtönökben, kínzókamrákban, haláltáborokban pusz-
tultak el, mint Bródy, Demko, Demjánovics, Fenczik, Ilniczky, Kaminszky, Harajda, 
Ortutay Jenő, Volosin, Romzsa Tódor püspököt egy sikertelen merénylet után kórházi 
ágyán ölték meg. 

Természetesen ezer oldalon sem lehet mindent elmondani. Hiányzik annak a ki-
mondása, hogy az Ungtól nyugatra a ruszin tömegek elszlovákosodtak, származásu-
kat csak görög katolikus vallásuk őrzi. A szkizma-per kapcsán el kell mondani, hogy a 
cári kormányzat 1849 óta igyekeze� befolyást szerezni e térségben, pénzzel, világi és 
egyházi ágensek küldésével, a pravoszlávia terjesztésével; 1914 júniusában pokolgép 
robbant a debreceni magyar görög katolikus püspökségen. Az utódállamokhoz került 
zsidóság túlnyomó többségében megőrizte magyar nyelvét és identitását, anyagilag is 
támoga�a a magyar kultúrát és egyházi életet.8 A Szics-gárda utóéletéről el kell monda-
ni, hogy nyilvánvaló náci orientációjuk ellenére a szovjet korszakban úgy ünnepelték 
őket, mint „Horthy-fasizmus” ellen küzdő ukrán hazafiakat. Ez az értékelés él tovább a 
mai Ukrajnában, máig ható következményekkel.9 Említés történik ruszin hallgatókról 
a debreceni egyetemen; támogatójuk, atyai barátjuk Karácsony Sándor professzor volt. 
A prágai kormány nem „átadta” a sziléziai lengyel lakta területeket, hanem azokat 
– nem várva tárgyalások, döntőbíráskodás eredményére – a lengyel hadsereg elfoglalta 
(I/246. o.).

A főszöveget mindkét kötet végén dokumentumok, térképek, irodalomjegyzék, név- 
és tárgymutatók sora zárja. Szigorúbb szerkesztéssel a sokszor felesleges ismétlések 
elkerülhetők le�ek volna (népszámlálási, statisztikai adatok a megyék, járások, köz-
igazgatási egységek határváltozásainak ismertetésénél, postabélyegzők.)

Az imponálóan gazdag forrásbázisra épülő, kiegyensúlyozo� szemléletű monográ-
fia az eddigi legteljesebb feldolgozása Kárpátalja viharos újkori történetének. 

Arday Lajos
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