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„(..) a megszálló, aki pusztán erőszakkal 
 kényszeríti ki az engedelmességet, 

 tipikusan legitimálatlan hatalmat gyakorol. ” 
 * 

„Csak azt kell igazolni ami kétségbevonható.” 
(Szabó Miklós.1988.) 

 
Kárpátalja történelmében a második világháború végén a kommunista 

hatalomátvételt legitimációs politikai tevékenység kísérte, amelyet nem lehet elemezni 
anélkül, hogy ne ismernénk milyen történelmi múlttal rendelkezett e területen a 
szocializmus.  

E terület a 20. század kezdetéig csaknem teljes egészében Magyarország 
fennhatósága alatt ált. Az első világháború és az azt követő meggondolatlan szerződések 
csak elodázták a kelet-európai etnikai kérdések tényleges megoldását. Ilyen volt a saint-
germaini békeszerződés is, amelyet 1919. szeptember 10-én írt alá Ausztria és 
Csehszlovákia.1 Ennek értelmében többek között Kárpátalja is a létrejövő Csehszlovákia 
fennhatósága alá került. A békeszerződések aláírása során jött létre a tiszavirág életű 
Tanácsköztársaság, amelynek létezése Kárpátalján is éreztette hatását. 1919 második 
felében több helyi nagyvárosban is rendeztek munkásgyűléseket, kisebb népbizottságok 
alakultak, döntő többségükben a hegyvidéken a rahói, a técsői és a huszti körzetekben.2 
Nagyrészt ezekből a korai kommunista megmozdulásokból az 1920-as évek során, kisebb 
rézben pedig a Csehszlovák kormány toleráns magatartása miatt megszerveződött a 
Csehszlovák Kommunista Párt. 

A két világháború közötti időszakban a Csehszlovák Kommunista Párt helyi 
szervezete igen népszerű volt Kárpátalján, ami megmutatkozott többek között azokban a 
szavazati arányokban, amit minden választás alkalmával fel tudott mutatni, köszönhetően a 
csehszlovák demokrácia adta lehetőségeknek. 

Az autonóm Kárpáti Ukrajna (1938–1939) időszakában ezzel ellentétben nagyfokú 
kommunista-ellenesség volt tapasztalható, mi több 1939. február 10-én megalakult a 
Kommunizmus Elleni Harc Társasága.3 E szervezet alapszabályzata kimondta, hogy a fő 
céljuk a kommunista és marxista ideológia elleni küzdelem. A kommunista szervezkedést 

                                                 
1 Németh István: 20. századi egyetemes történet. I. Európa. Osiris Kiadó. Budapest. 2005. 44.o. 
2 [гол. ред.]   Белоусов, В.І: Історія міст і сіл Української РСР. Закарпатська область. Головна Редакція 

Української Радянської Енциклопедії АН УРСР. Київ. 1969. 34-36.ст. 
3 Brenzovics László: A magyar kormányzat Kárpátalja-politikája, 1939–1941. In: [szerk:] Fedinec Csilla: 

Kárpátalja 1938–1941. Magyar és ukrán történelmi közelítés. Teleki László Alapítvány. Budapest. 2004. 
31.o. 
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tovább lehetetlenítette a Kárpáti Ukrán kormány által 1939. január 20-án elfogadott 
rendelet, amelynek értelmében feloszlatták az összes politikai pártot. 

1938. november 2-án Kárpátaljának a többségében magyarok által lakott része 
Magyarország fennhatósága alá került, az első bécsi döntés értelmében. 1939. március 15-
én pedig felszámolva a huszti kormányt, a hegyvidéki területet is birtokába vette a Magyar 
Honvédség. 1939. július 7-ig tartott a katonai közigazgatás Kárpátalján, amelyet a polgári 
közigazgatásra való áttérés követett. Ennek legfőbb sürgetője Bródy András volt.4 

Miután a régió ismét Magyarország fennhatósága alá került, s a kommunista 
ideológiával szembeni magyar állami magatartást a kirobbanó második világháborús 
események kényszerpályára helyezték. Miután kitört a világháború, Kárpátalja és a 
Szovjetunió egymás szomszédjává váltak. A Szovjetunió közelsége lázítóan hatott a 
magyar hatalommal elégedetlenkedő,5 a szovjethatalmat nem ismerő lakosságra. Ezért a 
magyar kormány fokozta a kommunista agitátorok kiszűrésére vonatkozó intézkedéseit.6 
Azonban a jobb élet reményében számos napszámos, paraszt átszökött a Szovjetunióba. 
Emiatt kénytelen volt a magyar kormány fokozni a kommunista ellenes propagandát 
felhasználva ehhez minden rendelkezésére álló információs csatornát, sajtót, egyházat, 
rádiót, társadalmi szervezeteket.7 Nagymértékben hozzájárult a szocialista hírverés háttérbe 
szorításához az 1940 áprilisában kezdett széleskörű persorozat, amelyek eredményeként a 
magyar hatóságok szinte teljes mértékben felszámolták a kommunista szervezkedést.8 
Kárpátalján 1941-ig, míg határos volt a Szovjetunióval komoly gondot okozott a 
kommunista propaganda fokozatos felerősödése. 1941–1944 között ez a jelenség veszít 
erejéből és egyre inkább megszűnőben volt, mivel a front teljes mértékben keletre 
tolódott.9 

A földalatti szovjet agitáció- és propaganda-tevékenység 1944 áprilisában kapott új 
erőre. Amiatt, mert a keleti front arcvonala elérte a Kárpátok keleti lábait, s a közeli szovjet 
katonai jelenlétből kifolyólag a magyar kormány hadműveleti területté nyilvánította 
Kárpátalja területét.10A kommunista agitációs tevékenységek is megsokszorozódnak, 
amelyeket a levéltári források szerint a Kárpátalja területére ledobott partizánosztagok 
hajtották végre.11 

A 4. Ukrán Front politikai hivatalának megjelenése teljesen új alapokra helyezte a 
kommunista hírverést. E katonai szervezett volt az első olyan közvetlenül Moszkvából 
felügyelt intézménye a szovjethatalomnak Kárpátalján, amely szigorú központi ellenőrzés 
mellett mindent átfogó ideológiai munkát bontakoztatott ki. 1944 októberétől a terület 
fizikai megszállásával egyszerre megérkeztek a területre azok az 1939–1941 között 

                                                 
4 Brenzovics László: A magyar kormányzat Kárpátalja-politikája, 1939–1941. In: [szerk:] Fedinec Csilla: 

Kárpátalja 1938–1941. Magyar és ukrán történelmi közelítés. Teleki László Alapítvány. Budapest. 2004. 
91.o. 

5 Az elégedetlenségek döntő többsége a Szovjetunióval határos hegyvidéki területeken váltak jellemzővé. 
6Brenzovics László. 2004. 98-99.o. 
7 Uo. 100.o. 
8Kosztyó Gyula: Az Ungvári Kémelhárító Osztály jelentései Kárpátaljáról 1939–1944. In:[szerk:] Seremet 

Sándor: Scienta Denique. Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége. Ungvár. 1.évfolyam. 
1.szám. 2011. 31-32.o. 

9Necze Gábor: Kárpátalja az állambiztonsági jelentések tükrében. In: [szerk:] Fedinec Csilla: Kárpátalja 
1938–1941. Magyar és ukrán történelmi közelítés. Teleki László Alapítvány. Budapest. 2004. 139.o. 

10„Munkások! Fegyverkezzünk és legyünk Partizánok a Németek ellen!”, „Pusztuljanak a német megszállók! 
Magyar Földművesek!” Lásd bővebben: Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján 
II. A Magyarországhoz való visszatérés után 1939–1945. Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin 
Filológiai Tanszéke. Nyíregyháza. 2005. 207.o. 

11 Kárpátaljai Területi állami Levéltár (továbbiakban: KTÁL) Fond 91., opisz 1., - ez a levéltári egység több 
helyen is beszámol arról, hogy a magyar kormányzat észlelte a Szovjetunióból érkező partizánegységek 
különböző típusú tevékenységét. 
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emigrált személyek, akik fő letéteményeseivé válnak az új hatalomnak. Szervezési és 
ideológiai tevékenységeiket a hamis tudat sugallására alapozva összefogást kívántak 
láttatni a helyi társadalom körében. A kommunista szervezkedés ereje, forradalmisága, 
néha puszta létezése is Kárpátalján 1944-ig nagymértékben függött az éppen hatalmon lévő 
kormányok politikai magatartásától, amelyeket a világpolitikai hatások alakítottak. A 
Szovjetunió közelsége miatt vagy befolyásának növekedésével arányosan rendszeresen 
megerősödött a kárpátaljai kommunista agitáció. 

 

A szovjet politikai legitimáció legelső intézményei Kárpátalján (1944) 
A politikai legitimáció fogalmát a társadalomtudományba Max Weber vezette be, és 
értelmezte át szociológiai értelemben a jelentését, kiszélesítve azt az uralom jogosságának 
problematikájára.12 Egyes nézetek szerint a politikai legitimáció mindig ott lép fel ahol a 
fennálló uralmat megkérdőjelezik, teljesen felszámolnak, vagy újra kívánnak alapozni egy 
politikai rendszert.13Továbbá ugyancsak fontos az új uralomnak a jogosságát és 
tevékenykedését is igazolni.14 Kárpátalja tulajdonképpen ilyen terület volt. A korábbi 
hatalom megkérdőjelezése mellett az új hatalom alapjainak a lerakása zajlott szervezett 
központi felügyelet alatt.   

A kommunista hatalom első letéteményesei a Vörös Hadsereggel érkeztek - részben 
vissza - Kárpátaljára. A Vörös Hadsereg 4. Ukrán Frontja felelt a terület katonai 
megszállásáért. Azonban a 4. Ukrán Front politikai hivatalának más szerepet is szánt 
Moszkva. E hivatal tagjait azokból az agitátorokból válogatták ki, akiket Ukrajna és a 
Szovjetunió különböző területein működő a marxista-leninista egyetem által rendezett 
tanfolyamokon képeztek ki. 1944 szeptemberében a Szovjetunió Kommunista Pártjának 
Központi Bizottsága határozatban mondta ki, hogy az Ukrán Szovjet Szocialista 
Köztársaságnak a nyugati területeken végzett politikai munkájába segítséget kell nyújtani 
és javítani kell tömeg-politikainevelését és a kultúr-felvilágosító munkát.15 Ennek 
eredményeként pártvonalon 1944-ben három hónapos képzésben készítették fel a párt 
propagandistákat, 912 esti pártiskolában, 28 ezer többek között párt- és komszomol 
munkást. A Kárpátalján tevékenykedő 4. Ukrán Front politikai hivatala döntő többségében 
ezekből a propagandistákból került ki. 

A politikai hivatal Kárpátalján végrehajtott intézkedései jelentős legitimációs 
töltettel bírtak. Feladatuk között volt a terület katonai megszállása során a kommunista 
agitáció megkezdése. Ezt a lakosság számára előkészített gyűléseken, mitingeken hajtották 
végre. A 4. Ukrán Frontnak azonban a legfőbb agitációs- és propaganda-tevékenysége az 
volt, hogy a Vörös Hadsereg soraiba toborozzon.16 Ezzel sokszor összetűzésbe is került a 
csehszlovák hatalom visszatérő hivatalnokaival.17 A hivatal arra törekedett, hogy 
meggyőze a helyi lakosságot a kommunizmus felsőbbrendűségéről. Emiatt több 
alkalommal is a Vörös Hadsereg katonai küldetését a lakosság számára rendezett 
gyűléseken „szent keresztes háború”-nak vagy a „pogányság elleni háborúnak” nevezték.18 

                                                 
12 Bayer József: A politikai legitimitás. Elméletek és viták a legitimitásról és a legitimációs válságról. 

Napvilág Kiadó – Scientia Humana. Budapest. 1997. 15.o. 
13 Würtenberger Thomas: Die LegitimitätstaatlicherHerrschaft. Duncker&Humblot. Berlin. 1972.  20-21.o. 
14 Bayer József. 1997. 16.o. 
15[гол.ред.] Бортняк, Я.М.-Мезовцева, М.Б.-Харченко,С.К.: Нариси історії Комуністичної партії 

України. Видавництво политичної літератури України. Київ. 1971. 525.ст. 
16 Довганич, О.Д.-Шекета, А.М.-Делеган,М.В.: Возз’єднання. Збірник архівних документів і 

матеріалів (травень 1944 – січень 1946 рр.) про возз’єднання Закарпатської України з Радянскою 
Україною. Видавництво Закарпаття. 2000. 37-38.ст. 

17 Uo. 39-40.o. 
18 Uo. 93.o 
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A kommunista legitimációt ezzel a terület keresztény történelméhez kívánták kötni. Az 
érzelmi manipulálás hatását tovább növelte annak a hangoztatása, hogy a háborús 
helyzetben a helyi lakosság - a Vörös Hadseregnek köszönhetően - az életveszélytől 
menekült meg.  

 

A Kárpátontúli-Ukrajna Kommunista Pártjának legitim ációs 
tevékenysége (1944–1945) 
A Vörös Hadsereg által véghezvitt legitimációs-tevékenység által az első kommunista 
intézmények megalapítását kívánták elősegíteni, megteremtve az ideológiai jogosságát a 
helyi népbizottságok megalakításának. Ezeket a népbizottságokat 1944. október folyamán 
Kárpátalja egész területén megszervezеték.19A terület népbizottságainak egyesüléséből 
született meg 1944. november 19-én, Munkácson a Kárpátontúli-Ukrajna Kommunista Párt 
(továbbiakban: KKP). Ugyan ezen a napon a KKP 24 tagú központi bizottságot választott, 
amelynek első titkára Turjanica Iván lett. Tagja lett továbbá Borkanyuk Szeréna, Kercsa 
Iván, Klimpotyuk Mikola,20 Vas Iván, Weiss Sámuel.21 

A hatalom megszervezését megelőzte és ez által, nagymértékben segítette is az első 
információs csatornák megszervezése. Ilyen volt a Голос Закарпаття (Golosz 
Zakarpatya / Kárpátontúl Hangja), amelyet a területre visszatérő első kommunisták 
Klimpotyuk Mikola, Weiss Sámuel, Vas Iván alapított 1944 októberében.221944 
novemberében több pártsajtó több szereplőssé vált: Закарпатська Україна (Zakarpatszka 
Ukrajina / Kárpátontúli Ukrajna), Молодь Закарпаття (Mology Zakarpatya / 
Kárpátontúli Ifjúság), Працююча Молодь (Pracujucsa Mology / Munkás Ifjúság), 
Совєтськое Закарпатте (Szovjetszkoje Zakarpattye / Szovjet Kárpátontúl). A párt 
központi orgánuma pedig a (Zakarpatszka Pravda / Kárpátontúli Igazság) volt. 

1944. november 26-án a KKP négy pontos kiáltványt (manifesztumot) fogadott el. 
Ebben az új hatalom kijelentette, hogy a Kárpátontúli-Ukrajna törekvése az újraegyesülés 
Szovjet-Ukrajnával.23 Az újraegyesülés fogalmának paradox, történelmietlen voltát azzal 
igyekeztek elhomályosítani, hogy a kiáltványt aláírásgyűjtéssel legitimálta. A 4. Ukrán 
Front katonai tanács 1944. november 13-án kiadta 0036. számú titkos rendeletét, amelynek 
értelmében elhurcolták „háromnapi” munkára a kárpátaljai magyar és német 
férfilakosságot. Több magyar faluban is a kiáltvány alá azzal az ürüggyel gyűjtötték az 
aláírásokat, hogy akarják-e a hozzátartozójuk hazatérését a lágerből.24 A KKP saját magát 
„avantgárd”25 szerepben tüntette fel. Ennek megfelelően a nép irányítójaként, szervező 
erejeként lépett fel a társadalomban. 

A siker érdekében megkezdte a KKP a sajtópropagandát: „Óriási hullámként 
hömpölygött végig egész Kárpátontúli Ukrajnán a Szovjet-Ukrajnával való újraegyesülésre 
irányuló hatalmas népi mozgalom. Népünk, miután a hős Vörös Hadsereg kezéből 
megkapta a felszabadulás napját, a nagyfontosságú okmánynak, a Népbizottságok első 

                                                 
19 Белоусов, В.И. - Гранчак, И.М. - Довганич, Е.Д.: Нариси історії Закарпатської обласної партійної 

організації. Издательсьтво Карпати. Ужгород. 1980. 130.ст. 
20 Ő lett kinevezve a KKP KB agitációs- és propaganda osztályának a vezetőjévé, illetve a „Закарпатська 

правда”  pártsajtó szerkesztőjévé. Гранчак, І. - Балагурі, Е. - Грицак, І. - Ілько, В. - Поп, І.: Нариси 
історії Закарпаття (1918–1945). Том ІІ. Закарпаття. Ужгород. 1995. 586-587.ст. 

21 Botlik József. 2005. 255.o. 
22 Uo. 580.o. 
23Гранчак, І. - Балагурі, Е. - Грицак, І. - Ілько, В. - Поп, І.1995. 594-597.ст. 
24 Botlik József: Gát. Budapest. 2001. 91.o. 
25 A politikai legitimációban arra a hatalmi intézményre használják ezt a kifejezést, amely vélekedése szerint 

a történelmi terv tudásának birtokában van, előtte jár a felvilágosulatlan tömegeknek, amely még nem 
képes felismerni a valódi értéket. Ez alapján felhatalmazottnak érzik magukat, hogy a lakosság politikai 
mobilizálásának totalitárius eszközeihez folyamodjanak. Lásd bővebben: Bayer József. 1997. 208.o. 
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kongresszusa Kiáltványának szavaival az egész világ előtt határozottan kifejezésre jutatta 
egységes akaratát, azt a sok évszázados törekvését, hogy újraegyesüljön Szovjet-
Ukrajnával, amely a nagy Szovjetunió alkotó része… Minden kárpátontúli ukrán, amikor 
aláírja ezt a történelmi okmányt, ezeket mondja: ez az én évszázados vágyam, ez sokat 
szenvedett szívem hangja. Hallgasd meg hát hangomat, Ukrajna, szülőhazám.”26 

Az egyesülési törekvéseknek a KUKP, mint „avangard” vezető, más politikai 
módszerrel is legalitást kívánt szerezni, mégpedig a gyűlésekkel és kongresszusokkal. Ezek 
segítségével a társadalom előtt egy össznépi törekvésnek tüntethette fel a Szovjet-
Ukrajnával való integrációt. Már láthattuk, hogy a Vörös Hadsereg is nagy előszeretettel 
használta a gyűléseket, mitingeket a kommunizmus ideológiájának bemutatására. A KKP 
agitációs fegyvertárában is előkelő helyen ált e tevékenység. Különösen nagy hangsúly 
akkor került-e módszer alkalmazására, amikor a Szovjet-Ukrajnával való 
„újraegyesülésnek” kellett létjogosultságot szerezni. 

1944–1945 fordulóján egymást érték a különböző, kongresszusnak nevezett 
politikai tömegrendezvények. Többek között 1944. november 19-én a KKP első 
kongresszusán ezért meghatározták a legfontosabb politikai tennivalót, mielőbb 
kibontakoztatni a párttevékenységet.27 Ezt törekedtek elősegíteni azzal, hogy a gyárakban, 
üzemekben, különböző oktatási intézményekben kampányokat rendeztek. Ezek a körzeti 
pártintézményeknek jóváhagyásával kerülhettek csak megrendezésre. Ahol pedig nem 
tudtak ilyen gyűlést tartani ott a nyomtatott pártsajtó segítségével terjesztették a központi 
ideológiát.28 

1944. december 17-én került sor arra a kongresszusra, amelyiknek fő feladata volt 
kimondani, hogy a kárpátaljai ifjúságot a Kárpátontúli Ifjúsági Szövetségbe tömörítik. 
Vagy 1945. január 21-én tartották a Kárpátontúli-Ukrajna szakszervezeteinek első 
kongresszusát. Ezen meghatározták a szakszervezetek előtt álló legfontosabb feladatokat, 
tennivalókat és megállapodtak annak szükségességéről, hogy jelentős ipari- és 
mezőgazdasági fejlesztések, csak Szovjet-Ukrajnával való egyesüléssel valósíthatók meg.29 

A KKP propaganda-tevékenysége is a kommunista uralom egyfajta jogosságát 
kívánta terjeszteni. Az időszakban mesterségesen felduzzasztották a pártlétszámot 
engedélyezték a pártba való belépését a magyar, zsidó és német nemzetiségű személyeknek 
is.30 Így ekkor „idegen elem” is bekerült a pártba. 

A KKP által 1944. november és 1945. március között véghezvitt ideológiai 
tevékenységről Turjanica Iván részletes beszámolót tartott 1945. március 25-én, a párt 
plénumán. Ezen a pártrendezvényen éles kontrasztban világította meg a párttitkár a már 
megtett és a még soron lévő feladatokat különféle kategóriánként. Elemezte a pártszervezet 
munkáját Kárpátontúlon, felsorolta a körzetek, járások szerinti pártszervezet számát és az 
általuk tömörített lakosság mennyiségét (1. ábra). 

                                                 
26 Idézi: A boldogság felé. Kárpáti Kiadó. Ungvár. 1973. 174.o. 
27 Гранчак, І. - Балагурі, Е. - Грицак, І. - Ілько, В. - Поп, І.1995. 65.ст. 
28 Uo. 587.o. 
29 [гол.ред.] Белоусов, В.І.: Шляхом Жовтня. Збірник документів. Том 6. Карпати. Ужгород. 1965. 164-

166.ст. 
30 Uo. 
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Kijelentette, hogy 238 pártszervezet 3233 főt egyesít a soraiban. Ezek közül már 
2548 személy rendelkezik tagsági könyvvel. A pártépítés során a Turjanica Iván külön 
megjegyezte, hogy a pártépítő munkát a huszti és a szolyvai körzetekben (azaz járásokban) 
fokozni kell, mivel ezekben nagyon alacsony a taglétszám.31 

Kijelentette, hogy az agitációs munka homlokterében az a fő elhatározás állt, hogy 
megteremtsék Kárpátontúli-Ukrajna népeinek „kohézióját”, egységét. Továbbá arra is 
törekedtek, hogy gazdaságilag és kulturálisan újjáépítsék a területet.32 

A Szovjet-Ukrajnával való integrációra használták fel Lenin halálának évfordulóját 
is. Ennek az évfordulónak a tiszteletére a kárpátontúli területen 18 ünnepi nagygyűlést 
rendeztek a városokban, a járásokban, 20-at pedig nagyobb falvakban. Ezeket szinte 
minden esetben olvasóestek kísértek, amelyek során Lenin életével, műveivel, politikai 
tevékenységével ismertették a helyi lakosságot a propagandisták. 

Propaganda célzatú ünnepségek keretében méltatták a Vörös Hadsereg napját is, 
összesen 358 ilyen ünnepélyről van tudomásunk, több mint 159 ezer fő részvéttelével.33 

A népek „kohéziójának” a megteremtését szolgálta a nemzetközi nőnap 
megünnepeltetése. E ünnepségsorozat során 210 ünnepi gyűlést rendeztek, amelyeken 120 
ezer fő vett részt.  

Turjanica Iván részletesen kitér az agitációs- és propaganda-tevékenység 
hiányosságaira is. A legnagyobb hiányosságokat abban látta, hogy néhány helyi agitátorok 
nem igazán fejt ki erélyes, ebből kifolyólag eredményes tevékenységet. Sok esetben 
előadásaik unalmasak, érthetetlenek az egyszerű munkások számára. Szerinte ez a miatt 
történhetett meg, mert olyan személyeket jelölnek ki agitfeladatok elvégzésére, akik 
semmilyen formában nem estek át minőséges képzésen.34 

Turjanica eredményként könyvelte el, hogy felvilágosították a helyi lakosságot a 
háborús eseményekről, a Vörös Hadsereg tevékenységéről és a háborúban aratott győzelem 
jelentőségéről. A beszéde lezárásaként a jövőre nézve tett vállalásokat az első titkár. A 
soron lévő feladatok között kiemelte azt, hogy az agitációs munkát a gazdasági élet és a 
kulturális fejlesztés szolgálatába kívánják állítani. Megjegyezte továbbá azt is, hogy e 
tevékenységet olyan személyek fogják a továbbiakban művelni, akik a KKP által szigorúan 
felügyelt pártiskolákban alaposan elmélyültek az ideológiai-tevékenység 
módszertanában.35 

 

                                                 
31 Uo. 209.o. 
32 Uo. 211.o. 
33 Uo. 212.o. 
34 Uo. 213.o. 
35 Uo. 213.o. 



 

467 

Személyiségek és szerepük a KKP létrejöttében és tevékenységében 
Az újonnan létrehozott rendszer megfelelő működéséhez elengedhetetlen a megalkotott 
struktúrát hatékonyan működtetni tudó vezetői tevékenység. A személyiségek és a köréjük 
emelt kultusz fontos legitimációt hordoztak magukban. A kommunista hatalomnak 
kezdetben olyan személyiségekre volt szüksége a politikai legitimáció megvalósításához, 
akiknek volt helyi kötődése a kárpátontúli területhez. A későbbiekben azonban a központi 
vezetőség nem vonta be a hatalomgyakorlásba a helyi kommunistákat, s számukat 1946 
április-augusztus között jelentős mértékben csökkentette.36 

Turjanica Iván például 1901-ben született Turjanica Jánosként Munkácson. 1917-
ben Munkácson vonult be a Magyar Hadseregbe. 1919-ben a Magyar Tanácsköztársaság 
katonájaként harcol a románok és a csehek ellen. 1921–1925 között kéményseprőként 
dolgozott Budapesten. 1925-től a kommunista párt tagja. Építőmunkásként dolgozik 
Munkácson, majd pedig 1929-től a Csehszlovák Kommunista Párt helyi szervezetének 
titkára.37 1930–1933-ban a harkovi pártfőiskolán tanult, majd pedig haza érkezett. 1939-
ben azonban ismét emigrált és 1941-ben belépett a Vörös Hadsereg soraiba. 1944-ben 
érkezett vissza Kárpátalja területére s jelentős szerepet vállalt abban az agitációban, amely 
a terület Szovjet-Ukrajnával kívánta egyesíteni.38 

A terület megszállása után az elsődleges feladat az információs csatornák 
megszervezése volt. Röplap, sajtótermékek formájában történő tendenciózusos információ 
áramoltatás. Egyfajta korai indoktrinációs nevelés, amelynek megvalósításához 
elengedhetetlen volt megfelelő szerkesztői képességekkel rendelkező személyek 
alkalmazása. Ilyen személy volt Mikola Klimpotyuk. Nagyon fiatalon már az 1920-as 
években komoly kommunista agitációs tevékenységet fejtett ki a rahói területen. 1929-ben 
belép a helyi Kommunista Pártba, s a rahói területen a favágók körében erélyes 
propaganda-tevékenységet fejt ki. Hathatós párttevékenysége véget a körzet pártszervezet 
jutalomból elküldi 1931-ben a Szovjetunióba tanulni. Harkovban elvégzi a pártfőiskolát és 
újságírói képesítést szerzett. Ezek után néhány évig Moszkvában tevékenykedik, majd 
pedig haza küldik Kárpátaljára, s 1936-től a Карпатська правда (Karpatszka Pravda) 
kommunista lap szerkesztője lett. 1939-ben ő is elhagyta Kárpátalja területét.39A 
tömegmanipulálás terén nyújtott agitációs tevékenységei miatt lett tagja annak a 
csoportnak, amelyik 1944 októberének második felében érkezett Kárpátalja területére. Azt 
a feladatott bízta e csoportra Moszkva, hogy bontakoztassanak ki olyan propaganda-
tevékenységet Kárpátalja területén, amelynek középpontjában a terület Szovjet-Ukrajnával 
való egyesítése áll.40 Ennek megfelelően beindították a Закарпатська правда 
(Zakarpatszka Pravda-t), a KKP hivatalos pártsajtóját. A kommunista hírverés terén 
véghezvitt sikerei miatt a KKP KB közvetlenül megalakulása után, megválasztotta a párt 
agitációs- és propaganda osztályának vezetőjévé.41 Karrierje azonban töretlenül haladt 
tovább és miután elegendő tapasztalatra tette szert 1951-ben kinevezték az Ukrán 
Kommunista Párt központi lapjának a Радянська Україна (Radjanszke Ukrajina) 
kárpátontúli területen való szerkesztőjévé.42 

Turjanica Iván és Klimpotyuk Mikola mellett pártszervező-tevékenységet fejtett ki 
Vas Iván is. Már egészen fiatalon fogékony lett a kommunista ideológia iránt, így 1924-től 

                                                 
36 Oficinszkij Román: Nomenklatúra. In: [szerk:] Fedinec Csilla, Vehes Mikola: Kárpátalja 1919–2009. 

Történelem, politika, kultúra. Argumentum MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete. Budapest. 
2010. 219.o. 

37 Botlik József. 2005. 261.o. 
38Троян, М.В.: Того дня зійшло сонце воззєднання. Карпати. Ужгород.1979. 113-114.ст. 
39 Uo. 126-127.o. 
40Гранчак, І. - Балагурі, Е. - Грицак, І. - Ілько, В. - Поп, І. 1995. 580. ст. 
41 Uo. 586.o. 
42Троян, М.В. 1979. 126-127.ст. 
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politikai képességeit felhasználva részt vett a helyi kommunista hatalom tevékenységében. 
1931–1933 között tanulmányait a harkovi pártfőiskolában végzi, ahol nagy hatást 
gyakorolt rá az erélyes kommunista ideológiai-elméleti szakképzés. Szakképesítést 
tanulmányai során pártszervezésből szerzett. Kezdetben a nagybereznai- és a rahói körzet 
munkásainak a körében, később pedig az ilosvai- és a técsői körzet dolgozóinak a 
sztrájkmegmozdulásait szervezte. 1939. március 15-e után több más társával (többek 
között Turjanica Iván, Weisz Samuel) politikai munkás volt a Szovjetunió különböző 
területein. Vas Iván a Vörös Hadsereg soraiban tér vissza Kárpátaljára.43 

Nem szeretném azt állítani, hogy e három személy volt a letéteményese a 
rendszerváltásnak Kárpátalján 1944–1945 fordulóján. De az viszont vitathatatlan, hogy e 
három személyiségnek különösen nagyhatalom összpontosult a kezében, amelyet a 
Szovjetunióban megszerzett pártszervezési tapasztalatuk jelentős mértékben 
eredményesebbé tett. A rájuk ruházott hatalommal legitimációt kovácsoltak a létrejövő 
kommunista pártnak. Legitimációs tevékenységük végső soron sikeres volt, egy új 
eszmerendszert alapoztak meg, amely az alapok lerakása során nem mondott kudarcot, 
nem váltott ki polgárháborút, vagy kommunista ellenes megmozdulást (jelentős szerepe 
volt ebben a helyi lakossággal szemben végrehajtott terrornak). 

Nyílván szerepe volt a legitimációs-tevékenységben a Vörös Hadsereg katonai 
jelenlétének is, de annak a ténynek is, hogy hatékonyan találtak alapot a két világháború 
közötti és a második világháború előtti Kárpátalján tapasztalt kommunista 
megnyilvánulásokban. Ezek mellett annak is jelentőséget tulajdoníthatunk, hogy általános 
akarat megnyilvánulásának tüntették fel a történéseket. Ezt a kommunista gárda üzenetnek 
szánta egyrészt Moszkva felé, közvetve pedig a világpolitika számára. Ugyanis 1945. 
június 17-én ült össze a podsdami konferencia, amelynek feladata volt, többek között a 
második világháború utáni területi változások jóváhagyása. A konferencia mellett azonban 
voltak Kárpátalján is, akik valóban hittek benne, akik pedig szkeptikusak voltak a 
megfestett kommunizmussal szemben, a megfélemlítés hatására egyre jobban belesimultak 
a rendszer szürke tömegébe.  
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