
832020 – 2  SároSpataki Füzetek 24. évFolyam  

A mai Kárpátalja, melynek nagysága közel 
13.000 km2, az 1918–19-es évekig a magyar 
állam részét képezte. 1919. szeptember 10-én 
Saint-Germain-en-Laye-ben aláírt szerződés 
értelmében Podkarpatszka Rusz néven a Cseh-
szlovák Köztársaság fennhatósága alá került az 
1938. november 2-án aláírt bécsi döntésig, il-
letve az anyaországhoz történő 1939-es teljes 
visszacsatolásáig. Ez alatt a közel húsz év alatt a 
terület több társadalmi és közigazgatási válto-
záson ment keresztül, melyek a későbbi időkre 
is nagy hatást gyakoroltak.1

Az első népszámlálást 1921. február 15-én 
tartották, melynek során 604.745 lakost vettek 
számba. A legnagyobb nemzetiség a ruszinoké 
volt 372.884 fővel (62,17%). Az őket követő 
magyarok létszáma 102.144 fő (17,03%), a 
zsidó kisebbségé 80.059 fő (13,35%), az ún. 
„csehszlovákoké” 19.737 fő (3,229%), a ro-
mánoké 13.610 fő (2,27%), a németeké pe-
dig 10.460 fő (1,74%) volt. Etnikailag tehát 
nagyon vegyes lakosságú területről beszélhe-
tünk. A soknemzetiségű Kárpátalján a követ-
kező népszámlálást 1930-ban ejtették meg. 
Ekkor az összlakosság száma 725.357 fő volt 
(ebből csehszlovák állampolgár 709.129). Ru-
szin/ukrán/orosz 446.916 (63,02%), magyar 
109.472 (15,44%), zsidó 91.255 (12,87%), 
cseh és szlovák 33.961 (4.76%), német 
13.249 (1,9%), román 12.641 (1,8%),2 és kü-
lön nemzetiségként jegyezték a cigányságot is.  
A lakosság nemzetiségi összetételének felméré-
se politikailag a legfontosabb kérdésnek számí-
tott, mert ezzel igyekeztek igazolni a független 

1  Tóth Zsuzsa: A Kárpátaljai Református Egyházkerület 
megalakulása, egyházmegyéinek küzdelmei a Csehszlovák 
Köztársaságkötelékében (1920-1928), Acta Beregsasiensis, 
10. évfolyam, 2011/1, 135–141, 135.

2  Popély Gyula: Magyar népiskolai oktatás Csehszlo-
vákiában (1918-1938), in Juhász Gyula (szerk.): Ma-
gyarságkutatás, 1990–1991, A Magyarságkutató Intézet 
Évkönyve, Budapest, Magyarságkutató Intézet, 1991, 
41–54.

TRIANON 100

FELVILLANTÁSOK 
KÁRPÁTALJA 
1918 UTÁNI 
TÖRTÉNETÉBŐL, 
KÜLÖNÖS 
TEKINTETTEL AZ 
OKTATÁSÜGYRE 
ÉS A REFORMÁTUS 
ISKOLÁK 
HELYZETÉRE

Héder János



84

Héder János

SároSpataki Füzetek 24. évFolyam  2020 – 2

Csehszlovák Köztársaság létjogosultságát. Fontos látnunk, hogy a zsidóság és cigány-
ság külön nemzetiségi kategóriákba sorolása, ezeknek mint nemzetiségi kategóriák-
nak a bevezetése a magyar és a német kisebbség megosztására tett állami lépésnek 
számított. 3 Arról volt szó, hogy az itt élő zsidó vallásúakat a népszámlálások alkalmá-
val igyekeztek zsidó nemzetiségűként, a magyar ajkú cigány lakosságot pedig cigány 
nemzetiségűként feltüntetni, s ennek vállalására biztatták őket, nyomást gyakoroltak 
rájuk, vagy önkényesen így regisztrálták az érintetteket. Ugyanígy és ugyanezen célból 
arra is törekedtek, hogy a görögkatolikus lakosságot ruszin nemzetiségűként tartsák 
nyilván.4 A nemzetiségi arányok változására hatott az is, hogy Kárpátalja Csehszlová-
kiához csatolása után a régióból jelentős számú magyar költözött át a trianoni ország-
területre, az államalkotó nemzetek közül pedig hivatalnokok érkeztek Podkarpatszka 
Ruszba, csehek és szlovákok.5 Ruszinszkó nemzetiségi összetételére hatással volt to-
vábbá a földreform és az ezzel kapcsolatos kolonizáció, melyet az állam szervezett, és 
a többségi lakosok letelepítését jelentette – döntően nemzetpolitikai szempontokat 
követve – kisebbségek által lakott területekre.6

Politikai helyzet. Kárpátaljának az Első Csehszlovák Köztársasághoz való 
csatolása
1918. január 8-án az amerikai elnök, Woodrow Wilson ismertette híres 14 pontos 
békejavaslatát az amerikai kongresszusban, amelyben körvonalazta a nemzetközi jog 
új alapelveit egy igazságos és stabil béke érdekében. Eszerint Ausztria-Magyarország 
népeinek is szabad lehetőséget kell adni az autonóm fejlődésr.7 Arra egyelőre csak 
nagyon kevesen gondoltak, hogy a monarchiát feldarabolják. Azonban a Osztrák–
Magyar Monarchia népeinek és nemzeteinek lojalitása jelentősen csökkent a háború 
idején a birodalom iránt, s egyre többen a vezető nagyhatalmak elgondolásaival szem-
beni függetlenségre törekedtek.

1918. július közepén megalakult a Csehszlovák Nemzeti Bizottság, amely meg-
fogalmazta az önálló állammal kapcsolatos elképzeléseket. Masaryk Amerikában, Be-
neš Franciaországban és Angliában folytatott eredményes tárgyalásokat. Franciaor-
szág egyre inkább a jövendő kormány alapját látta az 1916-ban létrejött Csehszlovák 

3  Svorc, Peter: Zakletá zem, Podkarpatska Rus 1918-1946, Praha, Nakladatelství Lidové Noviny, 
2007, 101.

4  Vidnyánszky István: Csehszlovák diplomáciai siker, in Fedinec Csilla – Vehes Mikola (szerk.): 
Kárpátalja 1919 – 2009: történelem, politika kultúra, Budapest – Ungvár, Argumentum Kiadó, 2010, 
44–48, 47.

5  Csomár Zoltán: A Csehszlovák államkeretbe kényszerített magyar református keresztyén egyház húszéves 
története (1918–1938), Ungvár, Magyar Királyi Állami Nyomda, 1940, 11.

6  Peyer-Müller, Fritz: A Kárpátaljai Református Egyház története a két világháború között – kitekintés-
sel a jelenre, Budapest, Református Zsinati Iroda Tanulmányi Osztálya, 1994, 79.

7  10. pont: Ausztria-Magyarország népei részére, amelyeknek helyét a nemzetek között oltalmazni és 
biztosítani kívánjuk, meg kell adni az önálló fejlődés legszabadabb lehetőségét, lásd Szakál Imre: 
Wilson a Verhovinán, karpataljalap.net, 2019. 12. 08. URL: https://karpataljalap.net/2019/12/08/
wilson-verhovinan Utolsó letöltés: 2020. 07. 20.
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Nemzeti Tanácsban,8 és elsőként, 1918. június 29-én deklarálta a csehszlovák nemzet 
jogát az önállóságra, ugyanakkor a Tanácsot de facto csehszlovák kormányként is-
merte el. 1918. augusztus 9-én hasonlóan járt el Nagy Britannia, majd Masaryk 
sürgetésére 1918. szeptember 3-án az amerikai kormány is elfogadta a csehszlovák 
követelések jogosultságát. Beneš külügyminiszteri minőségben 1918. október 14-én 
Párizsban bejelentette az antantkormányoknak, hogy az ideiglenes csehszlovák kor-
mány Masaryk vezetésével 1918. szeptember 26-án megalakult.9 A szövetségesek ha-
marosan egymás után elismerték a csehszlovák kormányt. Károly császár október 17-i 
manifesztuma már nem tudta feltartóztatni az új állam létrejöttét, október 28-án 
Prágában kikiáltották a Csehszlovák Köztársaságot, november 14-én detronizálták a 
Habsburg-Lotharingiai házat. Amerikából Prágába Masaryk mint köztársasági elnök 
diadalmasan tért vissza december 21-én. Az Első Csehszlovák Köztársaság alkotmá-
nyát a forradalmi parlament 1920. február 29-én bocsátotta ki.10

Csehszlovákia megalapításánál a kisebbségek képviselőinek nem volt szava. Nem 
volt helye a parlamentben a csehországi németeknek és morváknak, a szlovákiai és 
kárpátaljai magyaroknak, a Teschenben élő lengyeleknek, sem pedig a kárpátaljai 
ruténeknek. Kárpátalja sorsa, amelyet Amerikában a ruténekkel heves vita során tár-
gyaltak meg, nem is merült fel Prágában.11

A Ruszinok Néptanácsa Amerikában 
Kárpátalja jövőjét Amerikában a  ruszin-ukrán emigráció döntötte el.12 Ők a század-
forduló tájékán gazdasági okokból vándoroltak ki kárpátaljai hazájukból Amerikába. 
A háború utolsó éveiben egyre szélesedő mozgalom keletkezett az amerikai ruszinok 
között, mely a kárpátaljai nemzetiségeknek is önrendelkezési jogot követelt. 1918. 
július 23-án az egyesült államokbeli Homesteadben megalakult a Ruszinok Amerikai 
Néptanácsa. A tanács Gregory Zhatkovych ügyvédet bízta meg a szervezet legfőbb 
célkitűzéseinek összefoglalásával. Zhatkovych három javaslattal állt elő: egy függet-
len állam létrehozását vagy a galíciai és bukovinai ruténekkel egyesülést, valamint 
Kárpátalja autonómiáját tartotta lehetséges és elérendő célnak. A javaslatból az nem 
derült ki, hogy milyen állami keretben képzelte el az autonómiát. Kárpátalja még 
Magyarország része volt, biztonsággal feltételezhetjük, hogy az amerikai politikának 
nem lett volna kifogása az ellen, hogy ez az autonómia az új Magyarország határain 
belül valósuljon meg.13 Javaslataikat Wilson elnöknek is benyújtották október 21-én, 

8  Nem azonos a Csehszlovák Nemzeti Bizottsággal! A Csehszlovák Nemzeti Tanács 1916-ban alakult, 
az emigrációban kezdte működését, elnöke Tomas G. Masaryk volt.

9  Peyer-Müller: i. m., 65–67.
10  Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján, I. kötet, Magyarok, ruszinok, csehek és 

ukránok, Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola – Veszprémi Tanárképző Főiskola, 2005, 151.
11  Peyer-Müller: i. m., 35–40.
12  Fedinec Csilla: A Csehszlovákiához került Kárpátalja (1918-1921), in Bárdi Nándor – Fedinec 

Csilla – Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században, Budapest, Gondolat 
Kiadó – MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008, 40–43.

13  Peyer-Müller: i. m., 34–38.
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aki különböző politikai okokból az első kettőt elvetette. Két nappal később a Ruszi-
nok Amerikai Néptanácsát felvették a Közép-Európai Demokratikus Szövetségbe, 
melynek Masaryk volt az elnöke. A felvétel felkeltette a csehek iránti szimpátiát a 
ruszinok között, és erősítette Masaryk pozícióját a Zhatkovyccsal Kárpátalja auto-
nómiájáról folyó tárgyalásokon. Az október végén megrendezett philadelphiai tár-
gyaláson Zhatkovyc a Ruszinok Amerikai Néptanácsa nevében aláírta a független 
közép-európai népek közös céljait megfogalmazó nyilatkozatot,14 majd november 
12-én a Ruszinok Amerikai Néptanácsa Scrantonban (Pennsylvania) megszavazta az 
„ősi ruszin területek”15 – Szepes, Sáros, Zemplén, Abaúj-Torna, Gömör és Kishont, 
Borsod, Ung, Ugocsa, Bereg és Máramaros – Csehszlovákiához való csatolását16 azzal 
a feltétellel, hogy az állam autonómiát biztosít a többségi lakosságnak, azaz a ruszi-
noknak.17 Másnap Zhatkovych Washingtonban hivatalosan is átadta Masaryknak a 
scrantoni kongresszus jegyzőkönyvét.18

Mindeközben Magyarország is szavatolta Kárpátalja autonómiáját úgy, hogy a 
területet megtartotta volna saját államhatárain belül. A Károlyi-kormány képvise-
lői 1918. december 10-én Budapesten tanácskoztak a ruszinok képviselőivel Ruszka 
Krajna autonómiatervezetéről, aminek eredményeképpen december 21-én megszü-
letett a X. Néptörvény, amely Munkács központtal területi autonómiát biztosított 
a magyarországi ruszinoknak.19 1919 januárjában azonban román és cseh csapatok 
nyomultak be Kárpátalja területére. És bár 1919 márciusában a párizsi békekonfe-
rencia jóváhagyólag tudomásul vette a csehszlovák igényeket Kárpátaljára vonatko-
zóan, a március 21-én megalakult magyarországi Tanácsköztársaság továbbra is ra-
gaszkodott a területhez, népbiztost nevezett ki Ruszka Krajna élére.20 További román 
és csehszlovák intervenciókat követően végül a szeptember 10-én Saint-Germain-
en-Laye-ban aláírt szerződés értelmében a régió (Ung, Bereg, Ugocsa és Márama-
ros vármegyék nagyobb része) Podkarpatszka Rusz néven a Csehszlovák Köztársaság 
fennhatósága alá került. E szerződés 10–13. cikkelyeiben a Csehszlovák Köztársaság 

14  Fedinec Csilla – Tokár Marian: Kronológia 1914–1939, in Fedinec – Vehes: i. m., 136–146, 137.
15  A „nemzeti alapon” megszerezni kívánt vármegyéknek ruszin/rutén lakói sehol nem voltak abszo-

lút többségben; Abaúj-Torna, Gömör és Kishont, Borsod vármegyékben nem érték el a lakosság 
0,2%-át; Bereg, Ugocsa, Ung és Máramaros vármegyékben összesen nem haladták meg a 40,8%-
ot. Szepes (1910: lakóiból 12.327 fő, 7,13% ruszin), Sáros (1910: lakóiból 38.500 fő, 22,04% ru-
szin), Zemplén (1910: lakóiból 39.033 fő, 11,37% ruszin), Abaúj-Torna (+ Kassa, 1910: lakóiból 
168+210 = 378 fő, 0,18% ruszin), Gömör és Kishont (1910: lakóiból 21 fő, 0,011% ruszin), Borsod  
(+ Miskolc 1910: lakóiból 18+156 = 174 fő, 0,06% ruszin), Ung (1910: lakóiból 61.711 fő, 38,07% 
ruszin), Bereg (1910: lakóiból 100.918 fő, 42,65% ruszin), Ugocsa (1910: lakóiból 34.418 fő, 37,51% 
ruszin), Máramaros vármegyék (1910: lakóiból 159.489 fő, 44,58% ruszin) Lásd ehhez „scrantoni 
határozat, 1918. nov. 12.” in http://lexikon.katolikus.hu/S/scrantoni%20hat%C3%A1rozat.html 
Utolsó letöltés: 2020. 07. 20.

16  Fedinec – Tokár: i. m., 137.
17  Fedinec: A Csehszlovákiához került Kárpátalja, 40–43.
18  Fedinec – Tokár: i. m., 137.
19  1918. december 25.-én tette közzé a Károlyi-kormány. 
20  Fedinec – Tokár: i. m., 138.
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kötelezte magát, hogy a területet önkormányzattal rendelkező autonóm egységként 
szervezi meg.21 A Magyarországgal 1920. július 4-én aláírt békediktátum 48. cikke 
megerősítette Podkarpatszka Rusznak a Csehszlovák Köztársasághoz való csatolását. 
„Magyarország, amint azt a Szövetséges és Társult Hatalmak már megtették, elismeri 
a Cseh-Szlovák Állam teljes függetlenségét, amely Állam magában foglalja a ruthé-
neknek a Kárpátoktól délre fekvő autonóm területét.”22

Az elsősorban ruszin kérdésként jelentkező kárpátaljai történésekkel párhuzamo-
san a magyar közösség is sajátos utat járt be. Nagyon nehéz volt annak a ténynek 
a tudatosítása, hogy az új határok nem ideiglenesek, hanem véglegesek, és hogy új 
állam fennhatósága alá kerültek.23

Kárpátalja autonómiája
A prágai kormány több különböző dokumentumban kötelezte magát az önrendelke-
zés bevezetésére és megőrzésére Kárpátalján: a békeszerződés mellett az ún. általános 
statútumban24 (1919. november 8.) és az alkotmányban (1920. február 29.) is. Ám 
a vállalásokat nem teljesítették. A kormány arra hivatkozott, hogy Kárpátalja gaz-
daságilag elmaradott, és csak 20-30 év múlva kaphatja meg a politikai autonómiát. 
A siralmas gazdasági helyzetet természetesen a magyar gazdálkodás számlájára írták, 
noha az igazi nyomor a csehszlovák uralommal kezdődött.

Az 1927. évi közigazgatási reformmal Kárpátalja saját közigazgatást kapott, de el-
veszítette a békeszerződésekben kapott különleges státuszt, az autonóm terület jogát.

Ahogyan a bevezetőben már láttuk, az 1930-as népszámlálás a kisebbségek újabb 
veszteségeit rögzítette. 1921-től 1930-ig 118.000 magyarral számláltak kevesebbet 
Szlovákiában és Kárpátalján. A magyar kisebbség 20% alá csökkenése lehetőséget 
adott jogaik további megnyirbálására, például iskoláinak, kulturális és vallási életének 
újabb akadályozására. A felekezeti magyar nemzetiségű iskolákat az állam alig vagy 
nem támogatta. Kárpátalján a népességi arány szerint 3 magyar gimnáziumot lehetett 
volna működtetni, de ebben az időben mégis mindössze egy működhetett, szemben 
a 7 rutén és 5 cseh intézménnyel.25

A Kárpátalján tapasztalható elégedetlenség növekedett. A ruténeknek a szövetsé-
gesekhez benyújtott panaszaira az volt a csehszlovák válasz, hogy az önállóságot Kár-
pátalján igen gondosan kell előkészíteni, mivel a rutének nem rendelkeznek politikai 
tapasztalatokkal, és könnyen veszélyeztethetnék a terület békéjét. A szövetségesek pedig 
megelégedtek a prágai kormány magyarázataival, és nem tartották szükségesnek, hogy 
a kárpátaljai panaszokat a helyszínen tisztázzák. Külföldi támogatás hiányában a kár-
pátaljaiak nem voltak képesek a kisebbségi jogokat sértő politikát megakadályozni.26

21  Uo., 139.
22  Uo. 
23  Fedinec: A Csehszlovákiához került Kárpátalja, 40–43.
24  Generalny Statutum Podkarpatszka Rusz megszervezéséről és közigazgatásáról.
25  Peyer-Müller: i. m., 65–66.
26  Uo., 68.
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Iskolaügyek
A csehszlovák állam területén a magyar népiskolák rendszerének gerincét az ele-
mi iskolák többszázas nagyságrendű hálózata alkotta. Az impériumváltás után az 
iskolákkal kapcsolatban az 1921/1922-es tanévtől áll rendelkezésre megbízható 
statisztika. Ekkorra már hatottak az országrészben az iskolai magyartalanítás első 
hullámai. Ugyan ekkor még a magyar állam oktatási rendszere és törvényei voltak 
érvényben, ez egyáltalán nem zavarta a magyar tanítási nyelvű iskolák sorozatos 
megszüntetésének gyakorlatát. A régi magyar iskolai törvények szerint a tanköte-
lezettség 6–12 éves korig tartott, az elemi iskolák hatosztályosak voltak. A hatodik 
osztály után a gyerekek két évig még ún. ismétlőosztályba jártak hetente egy alka-
lommal. Az impériumváltás után Szlovákiában és Kárpátalján ez a gyakorlat meg-
maradt, szemben a cseh területek rendszerével, ahol az osztrák időkből megörökölt 
nyolcosztályos elemi iskolák működtek.27

Szlovákiában és Kárpátalján az 1922. július 13-án kelt 226/1922. számú ún. kis 
iskolatörvény a tankötelezettséget hatról nyolc évre emelte, ezzel együtt a korábbi 
hatosztályos elemiket nyolc osztályossá kellett átalakítani; de a szűkös iskolai kapaci-
tásra és a pedagógushiányra tekintettel a törvény öt év türelmi időt jelölt meg.

Az 1921/22-es tanévben a csehszlovákiai magyarságnak még 845 elemi iskolája 
volt – 727 Szlovákiában, 118 Kárpátalján. 94.175 gyermek tanult magyar iskolában; 
80.106 Szlovákiában, 14.069 Kárpátalján. Az ismétlőosztályokba további 25.575 fő 
járt – 21.162 Szlovákiában, 4.413 Kárpátalján.28

A csehszlovák állam látszólag kezdettől gondot fordított a kisebbségek anya-
nyelvű iskoláztatására tövényi szinten (189/1919 tc.): minden településen, ahol 40 
nemzetiségi diák számára anyanyelvű iskola működését kérték, azt biztosítani kellett, 
továbbá minden olyan kisebbségi elemi iskola mellett, amelybe legalább 400 tanu-
ló járt, polgári iskola működését is engedélyezték. E törvény azonban Szlovákia és 
Kárpátalja területén soha nem lépett hatályba (szemben Csehország, Morvaország 
és Szilézia országrészekkel)! Kárpátaljáról a törvény szövege egyébiránt említést sem 
tett, hiszen 1919-ben az még de iure Magyarországhoz tartozott. Egyébiránt az 1920. 
február 29-i csehszlovák alkotmány is garantálta a kisebbségek jogát az anyanyelvű 
oktatáshoz. De a liberális iskolai törvények mellett is az erőszakos asszimilációs tö-
rekvések következtében a húszas években folyamatosan csökkent a magyar iskolák és 
az ott tanulók száma.

Az új csehszlovák államban az iskolai magyartalanítás első stádiumában a szlo-
vák és rutén többségű vidékek magyar iskoláinak megszüntetése, illetve szlovákká, 
esetenként ruténné változtatása volt a cél, amit olyan buzgalommal hajtottak végre, 
hogy a szlovák és rutén többségű vidékek magyarsága – tehát a szórványmagyarság 
– egy-két év alatt gyakorlatilag iskolák nélkül maradt. A magyar iskolák az impé-
riumváltást követően szinte azonnal visszaszorultak a szorosan vett magyar etnikai 
területekre. Majd következett a magyartalanítás második hulláma: az államnyelvű 

27  Popély Gyula: i. m., 41–54.
28  Uo. 
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iskolák megszervezése a magyar etnikai tömb településein. Kárpátalján ez rutén vagy 
cseh tanítási nyelvű iskolák alapítását és működtetését jelentette. Ez a folyamat a má-
sodik bécsi döntésig jellemző maradt. A szlávok gyors számbeli növekedése főképpen 
a városokban hívta életre az államnyelvű iskolákat.29

A törvénytelenségek sora folytatódott ezután is. Az 1923. június 8-án kiadott 
137/1923-as számú törvény kötelezővé tette az államnyelv tanítását az összes oktatási 
intézményben; s a húszas évek során ezt fokozatosan minden népiskolában alkalmaz-
ták is. Érthető, hogy kezdetben az oktatás hatásfoka, eredményessége helyenként a nul-
lához közelített, hiszen sem a pedagógusok, sem a diákok nem értették, nem beszélték 
a cseh, a szlovák vagy a rutén nyelvet.  A korábban magyarországi tanítóképzőkben 
oklevelet szerzett tanítóknak vizsgázniuk kellett az államnyelvből és a Csehszlovák 
Köztársaság honismeretéből 1923 végéig. Ez volt a feltétele annak, hogy korábban 
megszerzett képesítüket az állam elismerje.  Mindezzel együtt, ha a magyar tanítók 
eleget is tettek a vizsgakövetelményeiknek, sok esetben nem voltak képesek megfele-
lően elsajátítani az államnyelvet, kiváltképpen a színmagyar településeken élők, így e 
nyelv(ek) oktatása a magyar iskolákban továbbra is alacsony hatásfokú maradt.

Egy szóbeli rendelkezés értelmében csak református és katolikus gyermekek 
járhattak magyar iskolába. Ennek megfelelően a magyar görögkatolikus és zsidó 
felekezet tagjai kénytelenek voltak gyermekeiket rutén vagy cseh iskolába járatni.  
A felekezeti magyar iskolák nem részesültek állami támogatásban sem, aminek a kö-
vetkezménye az volt, hogy több iskola idővel megszűnt.30

Az iskolai „csehszlovákosítás” Kárpátalján folyt a legintenzívebben. Ebben a tar-
tományban az állami és iskolaügyi hatóságok szinte minden visszaélést megengedhet-
tek maguknak a magyarság, de még a rutén lakosság iskoláinak felszámolása érdeké-
ben is. Az 1937. évi hivatalos állami kimutatás szerint Kárpátalján összesen 769 elemi 
iskola működött 146.681 tanulóval. Ebből rutén, ukrán és orosz tanítási nyelvű volt 
465 iintézmény 102.520 tanulóval. A „csehszlovák” – voltaképpen cseh – elemi isko-
lák száma 158 volt, az ott tanulóké 22.178, a magyar iskolák száma 118 volt 18.171 
diákkal. A teljesség kedvéért az előzőkön kívül megemlítjük még a Kárpátalján mű-
ködő 17 német, 7 zsidó és 4 román elemi iskolát.31 A polgári iskolák vonatkozásában 
még kiugróbb volt a „csehszlovák” elem előnye, és még szembetűnőbb a magyarság 
hátránya. A tartományban az 1937. évi statisztikák szerint 18 rutén, ukrán és orosz 
tanítási nyelvű polgári iskola működött 5.311 tanulóval, valamint 14 „csehszlovák”, 
azaz cseh polgári iskola 3.626 diákkal. Önálló magyar polgári iskola egyetlen egy 
sem volt, csupán néhány rutén iskolának volt magyar párhuzamos osztálya; összesen 
24 tanulócsoportban tanulhatott 988 magyar diák. Ezeken kívül volt még Kárpát-
alján 3 német polgári iskolai osztály 139 tanulóval.32 Ezek az adatok annál is inkább 

29  Uo.
30  Peyer-Müller: i. m., 45.
31  Bonkáló Sándor: Magyarorosz sorskérdések, in Kemény Gábor (szerk.): Felvidéki mártírok és hősök 

aranykönyve, Budapest, Mefhosz Könyvkiadó, 1940, 159–171, 164.
32  Uo.
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megdöbbentőek, mivel Kárpátalján a „csehszlovák” elem teljesen gyökértelen, telepes 
és/vagy hivatalnokréteg volt. A korábban említett 1930. évi csehszlovák népszámlá-
lás adatai szerint Kárpátalja 709.129 rendezett állampolgárságú lakosából mindösz-
sze 33.961 volt „csehszlovák” (ebből 13.242 szlovák és 20.719 cseh), ezzel szemben 
446.916 volt az orosz, rutén vagy ukrán, 109.472 magyar nemzetiségű. Tehát amíg a 
33.961 kárpátaljai „csehszlovák” 158 elemi és 14 polgári iskolával rendelkezett, addig 
a 109.472 magyarnak mindössze 118 elemi iskolája volt, polgárija pedig egyetlen egy 
sem, csupán két tucat párhuzamos magyar osztálya – a demokratikusnak mondott 
Csehszlovák Köztársaságban.33

A kárpátaljai magyarok kitartóan küzdöttek a magyar polgári iskolák engedé-
lyezéséért és a régi magyar iskolák visszaállításáért, eredménytelenül. Néhány példa 
álljon itt – csupán illusztrálásképpen.

Nagyszőlősön 1920. július 24-én a magyar szülők küldöttsége a kormányzóhoz 
fordult, hogy a városban működő óvoda, az állami elemi és polgári iskolák tannyelve 
magyar maradhasson. A nagyszőlősi levél írói a következőképpen érveltek e diszkri-
minatív helyzet ellen:

„A szabad államok sehol a világon nem osztályozzák népeik anyanyelvi vagy nemzetiségi 
hovatartozását vallás szerint. S íme a demokrácia nevében alakult Csehszlovák köztár-
saság polgárainak saját vallomása ellenére azt mondja: a magyar anyanyelvű zsidó nem 
lehet magyar, még ha nem tudna más nyelvet, csak magyart, a görögkatolikus az mind 
ruthén, ha egy szót se tud oroszul. Azt hisszük, hogy a szülők elvitathatatlan joga, hogy a 
maguk és gyermekeik nemzetiségét ők maguk állapíthatják meg.”34

Ugyancsak az Ugocsa megyei Nagyszőlős és környékének magyarsága évenként újból 
kérvényezte az iskolaügyi hatóságoknál az impériumváltás után felszámolt polgári-
juk újbóli megnyitását. 1931 nyarán egyenesen a prágai Iskolaügyi és Népművelési 
Minisztériumba nyújtották be kérvényüket, amelyet a nagyszőlősi magyar szülőkön 
kívül néhány közeli község – Tiszaújlak, Fancsika, Feketeardó, Királyháza – magyar-
jai is aláírtak. A kérvényezők kifejtették, hogy Nagyszőlősön és környékén közel ezer 
magyar diák várja a magyar polgári iskola megnyitását. A szülők 1933-ban újból 
kérvénnyel fordultak a minisztériumhoz, de ismét hiába. A környék magyar gyerme-
kei továbbra is a helyi rutén polgáriban tanulhattak, vagy naponta utazhattak a 40 
kilométerre lévő Beregszászra, ahol esetleg a rutén polgári iskola magyar párhuzamos 
osztályaiban tanulhattak.35

1922 nyarán Munkácson a hatóság kifejezetten megtiltotta, hogy görögkatolikus 
és zsidó vallású magyar kisiskolásokat vegyenek fel a munkácsi magyar tannyelvű 
római katolikus fenntartású elemibe (tehát nemcsak az állami, hanem felekezeti isko-
lákat is kézivezérléssel működtették!).

33  Popély Gyula: i. m., 41–54.
34  Az Állami Földhivatal Ungvári Kerületi Irodájának iratai, Fond 28. opisz 5. od. Zb.  35.szám, 35.
35  Popély Gyula: i. m., 41–54.
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A magyar elemi iskolákkal kapcsolatban fontos tény, hogy azok zöme feleke-
zeti iskola volt. És bár az állami iskolák általában jobban megfeleltek a modernebb 
oktatás követelményeinek, mint a sokszor nagyon is mostoha körülmények között 
működő felekezeti iskolák, ez nem a fenntartó mulasztásának volt a következménye, 
hanem politikai döntéseknek volt szomorú hozadéka. Volt példa arra is, hogy egyes 
vallásfelekezetek iskolaépületei – főleg a falvakban – egyszerűen nem feleltek meg 
rendeltetésüknek, annyira szűkösek és egészségtelenek voltak. Hátrányosan hatott az 
is, hogy a magyar felekezeti iskolák többsége egytanerős osztatlan iskola volt, ami azt 
jelentette, hogy az iskola valamennyi osztályával egyetlen tanító volt kénytelen egy-
szerre foglalkozni. Másrészt azonban a felekezeti, főként a református iskolák nagy 
gondot fordítottak a gyermekek nemzeti öntudatának fejlesztésére, ami kisebbségi 
sorban a nemzeti kisebbség fennmaradása szempontjából nélkülözhetetlen eleme volt 
a missziós feladatot betöltő anyanyelvi iskolahálózatnak.36 Nyilván ezért is került a 
támadások tüzébe.

A református egyház és a kormány közötti feszült viszony egyik fő forrását ugyan-
is végig az iskolák képezték. Több iskolát államosítottak az egyház megkérdezése nél-
kül. Ez az iskolák autonomiájának durva megsértése volt. A kisebb gyülekezetek az 
államsegély elmaradása miatt nem tudták mindig biztosítani a rendszeres oktatást.  
A magyar református tanítókat is kötelezték arra, hogy a magyar gyermekeket szlovák 
vagy ruszin nyelven tanítsák. Ahhoz, hogy az egyházi iskola tanára továbbra is tanít-
hasson, nyelvvizsgát kellett tennie. Alig lehetett olyan tanítót találni, alkalmazni, aki 
a hatóság igényeinek megfelelt.37 

Az ungi egyházmegyében is kardinális problémáról panaszkodtak: „az ungvári 
középiskolába járó ungvári gyermekek részére az igazgatóság a vallásóra adását azzal 
az indoklással tagadta meg, hogy a magyar, a ruszin és a cseh tagozatokba járó ref[or-
mátus] gyermekek száma nem éri el külön-külön a húszat...”38 A lelkész úgy oldotta 
meg ezt a helyzetet, hogy a hittanórákat az egyház saját hivatali helyiségében tartotta 
meg. Az állam ezért – „persze” – semmit nem fizetett. Hiába kérték az egyházkerület 
képviselői, hogy a református gyerekeket összevontan oktathassák az iskolában, és 
a vallástanítási órákat az állam finanszírozza.39 De nem csak itt, hanem általában is 
kezdett visszaszorulni a hitoktatás az iskolákban. Ezt a helyzetet vasárnapi iskolák 
beindításával próbálták ellensúlyozni a gyülekezetek.

36  Uo.
37  Beregi Református Egyházmegye 1920. november 25-én Beregszászban tartott közgyűlésének 

jegyzőkönyve, 4. o., Kárpátaljai Református Egyházkerület Levéltára (KRL).
38  A Szlovenszkói és Kárpátaljai Református Egyház Egyetemes Konventjének Kassán 1927. november 

22-én tartott rendes ülésének jegyzőkönyve, 97. (KRL)
39  Uo., 100. (KRL)
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A Beregi Egyházmegye minden iskolájában szünetelt az oktatás az 1919/20-as 
tanévben,40 mivel a tanárok jelentős része nem tett állampolgársági esküt, sőt 1920 
szeptemberében sem kerülhetett sor a gyermekek beiskolázására.41

Az állam nem fogadta el a református oktatási anyagot sem. A tiltakozás e rende-
letek ellen legtöbbször eredménytelen maradt.

A kárpátaljai egyházmegyék azonban igen nagy figyelmet fordítottak a felekezeti 
iskolákban zajló minél hatékonyabb oktatásra, a református kegyesség és értékrend 
erősítésére a diákokban. A máramaros-ugocsai térség több gyülekezete felhívással for-
dult 1927-ben a konventhez, és kérték, hogy református felekezeti iskolákban csak 
református szerzők könyveit tanítsák. A konvent a javaslatot támogatta, s mivel leg-
fontosabbnak egy református olvasókönyv bevezetését tartották, Nagy Sándor felső-
szecsei tanítót meg is bízták ennek munkálataival. 

Az 1927. november 22-én tartott Szlovenszkói és Kárpátaljai Református Egyház 
egyetemes konventjén általában is foglalkoztak iskola- és tanügyekkel. Ekkor készült 
statisztika szerint az egyházkerület gyülekezeteinek 63%-a tartott fenn felekezeti is-
kolákat, de így is a Podkarpatszka Rusz-i tanköteles diákoknak mindössze 44%-a jár-
hatott felekezeti iskolába. A többiek állami iskolában tanultak, illetve 7%-uk ott sem, 
ami elsősorban a tanítóhiánynak volt a következménye. A kárpátaljai egyházkerület 
területén lévő 64 iskolából 9-ben az állam által kinevezett – nem református vallású – 
tanítók tanítottak, 11 református tanítói állás betöltetlen volt. A meglévő iskoláknak 
82%-a csupán ötosztályos volt, de működtek négy- és kétosztályosak is. A tantermek 
felszerelése is komoly hiányosságot mutatott.42

Csak 1928-ban hét iskola szűnt meg, és még tíz megszűnés közeli állapotban 
volt. Tovább növekedett a tanárhiány is. A pedagógusok pótlására szerettek volna lé-
tesíteni Kárpátalján egy magyar tanítóképzőt, de erre nem kaptak engedélyt az állam-
tól. Nehezítette az oktatást az is, hogy a tanárok fizetésének biztosítása nagy anyagi 
terhet jelentett a kárpátaljai egyház számára.

A helyzet némileg akkor változott, amikor az állam 1932-ben elismerte az egy-
házkerület püspökét, Bertók Bélát, és az egyház egész vezetőségét is. 

Tudjuk jól a 16. század óta, hogy az iskolák a gyülekezetek veteményeskertjei.  
A református iskolák elleni ideológiai, politikai, adminisztratív, fizikai vagy bármi-
nemű támadások végsősoron a református egyház és annak tagjai, a jövő gyülekeze-
tei elleni támadások. Azt is tudjuk, hogy a református egyház nemzetmegtartó ereje 
és szerepe hatalmas; a református iskolák nemzeti öntudatra nevelése, anyanyelvű 
oktatása, a magyar irodalom, történelem, művelődéstörténet tanítása terén végzett 
munkája pedig misszió. 

40  Fodor Krisztina: A Beregi Református Egyházmegye rövid története 1914–1923, Kézirat, URL: http://
www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/Fodor%20Krisztina.pdf Utolsó letöltés: 2020. 07. 20.

41  Így az előző háborús évekkel együtt csak ebben az egyházmegyében hét év nehézségei gyengítették 
vagy akadályozták a tanítást-tanulást. Ehhez lásd bővebben Fodor Krisztina tanulmányát: Uo.

42  A Szlovenszkói és Kárpátaljai Református Egyház Egyetemes Konventjének Kassán 1927. november 
22-én tartott rendes ülésének jegyzőkönyve, 18–19. (KRL)
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Isten iránti kimondhatatlan hálával állapíthatjuk meg 100 évvel Trianon után, 
hogy az emberi hatalmasságok terveivel szemben él az egyház, megmaradt református 
magyar népünk, gyülekezeteink jövője felől reménységgel lehetünk működő iskolá-
inkra, oktatási-nevelési intézményeinkre tekintve – Kárpátalján is. Mert azt is tudjuk, 
hisszük és valljuk, hogy Isten Fia kiválasztott gyülekezetének vagyunk részei, tagjai, 
melyet ő oltalmaz és őriz.

ABSTRACT

Impressions from the History of Sub-Carpathia after 1918, in particular 
Education and the Situtation of Reformed Church Schools

The Northeastern part of the historical Hungary, today called Subcarpathia could 
have remained under Hungarian rule after World War I. The winner Romania 
and the already forming Czechoslovakia however immediately claimed the region 
and occupied it in 1919. After the carefully drafted Czech preparations, the peace 
negotiations gave Subcarpathia to the newly established Slav country. The first half of 
the paper highlights the way leading to this decision and some aspects of the process.

The change of regime caused serious changes to all aspects of life in the Hungarian 
community living in the region. The second part of the paper gives an overview of 
the situation of the Hungarian schools which guaranteed the survival and future of 
the Hungarian community, and also presents the systematic attacks which tried to 
undermine these goals.


