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orbán meLinDa*

Az első bécsi döntés megjelenítése a korabeli  
kárpátaljai sajtóvisszhang alapján 

Abstract. redistribution 
of power, which took place 
in europe in the 1930s, en-
tailed a new opportunity for 
the countries which had lost 
World War I to make changes 
in the division of territories. 
I would like to present how 
the events of diplomatic his-
tory which took place before 
the First Vienna Award were 
covered in the press and the 
judgement of the award itself. 
through the investigation of 
agreements which influenced 
the history of the 20th century, 
and through the newspaper ar-
ticles which formed the public 
opinion, the reader can gain a 
deeper insight into the events 
which took place in 1938.

Резюме. темою нашого до-
слідження є Закарпаття у пер-
шій половині ХХ століття, в 
тому числі події, які охоплю-
ють період 1938-39-х років, 
коли край знову відійшов до 
складу угорщини завдяки рі-
шенням першого віденського 
арбітражу. наприкінці 1930-х 
років у центральній Європі 
виникла гостра міжнародна 
криза. у тогочасних прес-
релізах також представлені: 
питання про Мюнхенську 
конвенцію, про автономію 
Закарпаття у складі Чехосло-
вацької республіки, про пере-
говори у комаромі, а також 
питання дипломатичних за-
кордонних візитів угорського 
та іноземних урядів.

Rezümé. A kutatás kárpátalja 
XX. századi története első felé-
re, ezen belül is az 1938–39 kö-
zötti események időszakára ter-
jed ki. Az európában zajló ha-
talmi átrétegződés az 1930-as 
évek folyamán maga után vonta 
az újbóli területrendezés lehe-
tőségét az első világháborúban 
vesztes országok számára. Az 
első bécsi döntést megelőző 
diplomáciai események sajtó-
beli lecsapódásának és magá-
nak a döntés megítélésének az 
ismertetése kerül kifejtésre az 
alábbiakban. Az olvasó képet 
kaphat a XX. század történel-
mét formáló szerződéseken, a 
közvéleményt alakító újságcik-
keken, hirdetéseken keresztül 
az 1938-as év eseményeiből.

„Ez a légkör szerfelett kedvezett annak,
 hogy a történettudomány beszoruljon a „nemzeti” keretekbe,

 és mindent a kölcsönös sérelmek síkján jelenítsen meg.”1

(Ormos mária)

Az 1930-as évek második felére, az első világháborút lezáró párizs-környéki bé-
kék válságba kerülésének idején kárpátalja területe az első csehszlovák köztár-
sasághoz tartozott. A magyar kormány revíziós politikája akkor érhetett el ered-
ményt, amikor egész európában változások mentek végbe, illetve a nemzetközi 
diplomácia erre lehetőséget adott. erre akkor került sor, amikor a versailles-i bé-
kerendszer felszámolását célul tőző németország és Olaszország élére két olyan 
meghatározó egyéniség állt, akik érvényesíteni tudták törekvéseiket az „európai 
új rend” megteremtése céljából. Az első lépés a revízió végrehajtása felé a mün-
cheni egyezmény létrejötte volt 1938. szeptember 29–30-án, amelyen németor-
szág, Olaszország, Franciaország és nagy-Britannia képviselői hoztak döntést. 
* A II. rákóczi Ferenc kárpátaljai magyra Főiskola volt hallgatója. A tanulmányt molnár d. er-
zsébet lektorálta. * колишній студент Закарпатського угорського інституту ім. Ференца ракоці 
II. науковий керівник даної роботи: Молнар Д. Єлізавета. * Ferenc rákóczi II transcarpathian 
hungarian Institute, former student. the study was supervised by molnár d. erzsébet.
1 orMos MáriA: A történelem és a történettudományok. Budapest, 2003, nemzeti tankönyvkiadó. 73.
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Az első bécsi döntés létrejötte 1938. november 2-án hozta el a várt eredményt a 
magyar kormány számára. 

A munka célja bemutatni az első bécsi döntés megjelenítését a helyi sajtó tükrében, 
kárpátalja alföldi része visszacsatolásának körülményeit, illetve a korabeli újságcik-
kek hasábjain keresztül láttatni a vizsgált korszak sajátosságait. Az autonómia státusza 
körül kialakult helyzet, a kényszerkörülmények miatti megoldási lehetőségek, az első 
bécsi döntést megelőző diplomáciai események sajtóbeli lecsapódásának és magának a 
döntés megítélésének az ismertetése kerülnek kifejtésre az alábbiakban.

A munka központi részét a helyi sajtóban megjelent cikkek, hirdetések jelen-
tették, amelyek napjainkban a kárpátaljai területi állami levéltár Beregszászi 
részlegén és az Országos széchenyi könyvtárban találhatóak, a feldolgozásra 
került sajtóorgánumok a következők voltak: Az Őslakó2, a Földmunkás3, a Kár-
páti Magyar Gazda4, az Új Közlöny5, a Magyar Élet6, a Nova Szvoboda (нова 
свобода)7, a Ruszkij Visztnik (русскій вҍстникъ)8, a Ruszkij Narodnij Holosz 
(русскій народньій голосъ)9, az Ukrajinszke Szlovo (українське слово)10, a 
Felvidéki Hadirokkantaknak Lapja11, a Kárpátalja12, a Kárpáti Híradó13, a Kárpá-
ti Magyar Hírlap14, az Ungvári Közlöny15, a Beregi Újság16 és a Prágai Magyar 
Hírlap17. A továbbiakban a hivatkozások alkalmával a szláv nyelvű lapok megne-
vezése és az azokból vett cikkek címe cirill betűs írással szerepelnek a munkában.

Az objektív kép kialakítása egy-egy adott korszakról nem lehet teljes többfé-
le nézőpont megvizsgálása nélkül, emiatt célszerű áttekinteni a témát különböző 
szempontok alapján feldolgozó szakirodalmat. Az 1938–39 közötti időszakról sok 
monográfia, tanulmány és konferenciakötet született. A korabeli feldolgozások, ki-
adványok, emlékiratok, dokumentumok fontos részét képzik a kutatásnak, mert a 
korban keletkezett vagy utólagosan kiadott művek a történelmet átélt személyek 
gondolatvilágát osztják meg az olvasóval. A választott téma feldolgozásában, a 
kárpátalján megjelenő korabeli sajtótermékekben való tájékozódást illetően fontos 
szerepe volt a korabeli sajtó kiadványainak bibliográfiai adatait közlő munkáknak.
2 kárpátaljai területi állami levéltár (Державний архів Закарпатської області, a továbbiakban: 
ktál), Az őslakó, 1938–39
3 ktál, Földmunkás, 1938
4 ktál, kárpáti magyar gazda, 1938–39
5 ktál, Új közlöny, 1938–39
6 ktál, magyar élet, 1938
7 ktál, nova szvoboda (нова свобода), 1938
8 ktál, ruszkij Visztnik (русскій вҍстник), 1938–39
9 ktál, ruszkij narodnij holosz (русскій народньій голосъ), 1938–39
10 ktál, Ukrajinszke szlovo (українське слово), 1938
11 Országos széchenyi könyvtár (a továbbiakban: Oszk), Felvidéki hadirokkantaknak lapja, 1938–39
12 Oszk, kárpátalja, 1938–39
13 Oszk, kárpáti hiradó, 1938
14 Oszk, kárpáti magyar hirlap, 1938–39
15 Oszk, Ungvári közlöny, 1938–39
16 Oszk, Beregi Ujság, 1938
17 Oszk, prágai magyar hírlap, 1938
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Az összes felhasznált szakirodalom elemzését a formai követelményekre való 
tekintettel nem lehet kivitelezni, ugyanakkor ezzel kapcsolatban általánosan elmond-
ható, hogy a nemzetközi események bemutatása kiemelt szerepet kapott mindegyik-
ben. egyetértés van azt illetően, hogy nemigen létezett olyan hatalom, amely ne akar-
ta volna saját legitimitását a történelem eszközeivel igazolni. Aligha lehetett vitatni, 
hogy a közép-európai nemzetközi események alakulásában jelentős szerepe volt a 
nyugat-európai diplomáciának. A szubjektivitás kiszűrése miatt, amit nem lehet telje-
sen kiküszöbölni, használatosak a munkában az ukrán történészek kiadványai. mégis 
az elfogulatlanságra törekvés céljával, illetve a források használatával kevésbé torz 
kép alakítható ki a múltról. A történeti megvilágításnak pedig nagy szerepe van a né-
pek egymás közötti megértése, toleranciája tekintetében. A történelem tárgya ugyan 
az ember, de nem megítélni kell a múlt eseményit, ezáltal az embereket, hanem a 
tudomány eszközeivel és a történész képességeinek felhasználásával objektív képet 
szolgáltatni. 

A két világháború közötti társadalmi nyilvánosság közvélemény-formáló in-
tézményei között kiemelkedő volt a sajtó szerepe. A kormányon és a politikai 
pártokon kívül elsősorban ezeken keresztül látták el ismeretekkel és ideológiával 
a nagyközönséget. A sajtó funkciói a „tájékoztatás” mellett többnyire a közélet 
és társadalmi élet cselekvő szervezésére is kiterjedtek. ebben az időszakban még 
kevés kritikai jellegű írással találkozunk. Az általunk vizsgált sajtóorgánumokra 
is igaz az a korszakra jellemző általános érvényű megállapítás, hogy már meg-
figyelhetőek a modern újságírás és lapszerkesztés elemei, illetve a korszerűség-
re törekvés.18 Az 1918-as államfordulatot követő első években az addigi magyar 
sajtó nagyobb részét megszüntették, de 1921–1922-től az új lapok alapítása már 
nagyobb nehézségek nélkül történt. A hatóságok a sajtót cenzúrázták, gyakori volt 
a lapok betiltása.19 

A csehszlovákiai magyar nyelvű sajtóban az anyaországi sajtóvisszhang elsőbb-
sége volt a jellemző, és a külföldi hírek adaptálása. Az 1938-as évtől kezdve a hírek, 
tudósítások nem szóltak másról, mint a magyarok összefogásának szükségességéről, a 
magyar múltról, jelenről és jövőről, valamint a magyar érdekek sérelméről. A kijelen-
tések fokozottan telítődtek etnikai tartalmakkal. egyébként ebben az időszakban rend-
szeresen „üres helyek” jelentek meg a különböző sajtóorgánumokban, jelezve, hogy 
egy-egy cikket a cenzúra nem engedett megjelenni. A korábbinál jóval többen ismerték 

18 vArgA éva: Beszédek a határon. A szlovákiai és magyarországi határ menti sajtó 1918–1938 kö-
zött. In: Regio, Kisebbség, Politika, Társadalom, 2000. 11. évfolyam, 4. szám. 106-107.
lásd erről még: zeidler miklós: A magyar külpolitika és a civil társadalom a horthy-korszakban. 
In: pritz pál, sipos Balázs, zeidler miklós (szerk.): Magyarország helye a 20. századi Európában. 
Budapest, 2002 Akaprint nyomda. 56.
19 hAlász marianna: A kárpátaljai lakosság mindennapjai a korabeli magyar sajtó anyagai alapján 
az 1920-as években. In: Társadalomtudományi Szemle, 2009. XI. évfolyam, 3. szám. 80-81.
lásd erről még: http://adatbank.sk/lexikon/magyar-sajto-19181945/ (2014. 02. 28.). nEszMéri 
CsillA: A két világháború közötti Szlovenszkói sajtó története./ http://www.prominoritate.hu/
folyoiratok/2009/promino09-4-03-neszmeri.pdf (2014.01. 27.)
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fel a sajtópolitika fontosságát a külpolitikai és a diplomáciai célok megvalósításában, 
aminek eredményeként a sajtó is a diplomácia eszközévé vált.20

A magyar kormány két világháború közötti hivatalos revíziós és nemzetiségpo-
litikai irányzatát teleki pál neve fémjelezte. koncepciójának gyökerei a trianoni bé-
kekonferenciára való felkészülés munkálataihoz nyúlnak vissza, amikor kidolgozta 
az ország területi integritása védelmében azt az érvelést, amely „a magyarság és a 
Kárpát-medencét lakó egyéb nemzetiségek együttélésének szükségét, hasznát, fel-
tételeit, és ennek az együttélésnek európai jelentőségét” próbálta kihangsúlyozni.21 

Az 1930-as évek közepe nem csupán csehszlovákia, de az egész térség szem-
pontjából fordulatot hozott. Az európai erőviszonyokban jól látható eltolódás je-
lentkezett. A gazdasági válságból viszonylag gyorsan talpra álló németország 
mind gazdasági, mind katonai szempontból Anglia és Franciaország felé kereke-
dett, miközben a közép-kelet-európai térségbe való gazdasági behatolása politi-
kai térnyerést is eredményezett. ezzel pedig fokozatosan semlegesítette csehszlo-
vákia biztonságának legfontosabb garantálóit.22 

Az 1938-as év diplomáciai látogatásai közkedvelt téma volt a magyar és szláv 
nyelvű sajtóban egyaránt. többnyire olyan híradások láttak napvilágot, amelyek 
érinthették a közép-európai térséget. A kárpátaljai lapok általában minden a kisan-
tantot érintő hírről igyekeztek beszámolni: „A román belpolitika változása semmit 
sem változtat a kisántánt szilárdságán.”23 nemcsak a kisantant, de a duna-menti 
államok is fontosnak tartották a kompromisszumkeresést a problémás ügyek rende-
zése megoldásaként. horthy miklós és a magyar kormány tagjai számos alaklom-
mal tettek diplomáciai látogatást németországban vagy éppen Olaszországban, de 
nem hanyagolták el kapcsolataikat a szomszédos lengyelországgal sem: „Moszicki 

20 vArgA, 2000. 114–115. 
lásd erről még: siMon Attila: A Csehszlovákiai magyar kisebbség helyzete. /http://adatbank.
transindex.ro/regio/kisebbsegkutatas/pdf/II_fej_05_simon.pdf. (2014. 04. 28.). ktál, A magyar 
igazság és szeretet. magyar élet, 1938. október 26. XV. évfolyam, 39. szám, 1. ktál, Az egységes 
magyar táborban most már a jobboldal és a középpárt mellett ott van a baloldal is, a haladó polgár-
ság, munkásság és zsidóság. magyar élet, 1938. október 26. XV. évfolyam, 39. szám, 1. 
21 tilkovszky lóránt: Revízió és nemzetiségpolitika Magyarországon (1938–1941). Budapest, 1967, 
Akadémiai kiadó. 323. 
lásd erről még: tElEki pál: Időszerű nemzetközi politikai kérdések a politikai földrajz megvilágítá-
sában. Budapest, 1931, királyi magyar egyetemi nyomda. 15.
22 siMon Attila: Egy rövid esztendő krónikája. A szlovákiai magyarok 1938-ban. somorja, 2010, 
Fórum kisebbségkutató Intézet. 70.
lásd erről még: sZőke domonkos: Szellem és politika. Elemzések és elmélkedések a két világháború kö-
zötti Magyarország történelméről. debrecen, 2002, kapitális Bt. 20. zeIdler mIklós: mozgástér a 
kényszerpályán. A magyar külpolitika „választásai” a két világháború között. In: romsics Ignác (szerk.): 
mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről. Budapest, 2005, Osiris kiadó. 178. 
вегеШ Микола: карпатська україна. Документи і факти. ужгород, 2004, карпати. 118.
23 ktál, Fényes fogadtatásban részesítették Prágában Micescu román külügyminisztert. Új közlöny, 1938. 
január 11. lX. évfolyam, 7. szám, 2. 
lásd erről még: ktál, наради в Будапешті. українське слово, 20. січня 1938. рік видання VII, 
число 3. (237), 2. Oszk, A jövő kulcsát kovácsolják a dunai térben. kárpáti híradó, 1938. január 
13. XV. évfolyam, 9. szám, 1.
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lengyel köztársasági elnök hívta meg februárra vadászni…[a kormányzót]”24 A kül-
földi utazások a közös külpolitika tekintetében voltak jelentős lépések, hiszen a cél 
az első csehszlovák köztársaság kialakult határainak a felszámolása volt az első 
világháborúban vesztes államok részéről. ezekről minden újság igyekezett tudó-
sítani, akár külföldi állam- vagy kormányfő utazásairól volt szó, de még inkább a 
magyarországi kormánnyal kapcsolatosakról.

A csehszlovák kormánypárti magyar sajtóban gyakran teret kaptak a csehszlo-
vák köztársaságot méltató, az államalakulat létrejöttéről megemlékező írások is. A 
sajtó megmaradása érdekében gyakran igyekezett méltatni a fennálló rendszert, vagy 
annak kiemelkedő alakjait. A magyar politikai élet személyeinek születésnapját ün-
neplő cikkek mellett a csehszlovák vezetőkkel kapcsolatban is jelentek meg hasonló 
tartalmúak: A 60 éves Hodza Milán államférfiúi egyénisége című cikkben a szerző úgy 
fogalmaz, hogy a legnagyszerűbb politikus és a „szlovákok legjobb tulajdonságait 
hozta be” a politikába.25 Az aktuális állam- és kormányfő felköszöntése bevett szokás 
volt, így minden korabeli sajtótermékben olvasható hasonló színezetű cikk.26

Az egész térségben érvényesült németország nyomasztó hegemóniája, 
amellyel egyre inkább növekvő politikai befolyás is párosult. Ausztria és a szu-
déta-vidék bekebelezése már nemcsak fenyegetés volt, 1938-ban valósággá vált. 
európa két vezető államának, németországnak és Olaszországnak a kapcsolattar-
tását fokozott figyelemben részesítette a nemzetközi politikai élet. általában véve 
1938 eleje a katonai erődemonstráció jegyében telt, mindenki arról beszélt, hogy 
egész európa katonai mozgósításba kezdett.27

Az 1935-től a kormányfői tisztséget betöltő milan hodža jól érzékelte az 
Adolf hitler által tett kijelentések és lépések súlyát. de azon intézkedései, ame-

24 Oszk, Lengyelországi vadászatra hívták meg Horthy magyar kormányzót. kárpáti híradó, 1938. 
január 13. XV. évfolyam, 9. szám, 2. 
lásd erről még: ktál, Horthy Miklós utazása. Földmunkás, 1938. február 15. II. évfolyam, 2. 
szám, 1. ránki györgy: Oszd meg és uralkodj! Kelet-Európai államfők Hitlernél./ http://www.
tankonyvtar.hu/hu/tartalom/historia/82-03/ch11.htm (2014. 02. 28.) 
25 Oszk, A 60 éves Hodza Milán államférfiúi egyénisége. kárpátalja, 1938. január 31. VI. évfolyam, 5. szám, 1. 
lásd erről még: siMon, 2010, 80. 
26 Oszk, Születésnap. kárpátalja, 1938. március 7. VI. évfolyam, 10. szám, 1.
lásd erről még: Oszk, Dr. Hodža Milán. Beregi Újság, 1938. január 30. XVIII. évfolyam, 5. szám, 1. 
Oszk, Podkarpatszka Rusz csatlakozásának 19. évfordulóján nagyszabású ünnepség volt Ungváron, 
Beregszászon és egész Podkarpatszka Ruszban. kárpátalja, 1938. május 9. VI. évfolyam, 18. szám, 1.
27 ktál, італія вітає гітлера. українське слово, 9. березня 1938. рік видання VII., число 11. (245), 2.
lásd erről még: vEhEs mikola–tokAr marian: kárpátalja (podkarpatszka rusz/kárpáti Ukrajna) kérdése a 
nemzetközi politikában. In: Fedinec csilla, Vehes mikola (szerk.): Kárpátalja 1919-2009 történelem, politi-
ka, kultúra. Ungvár, 2010, Argumentum mtA etnikai-nemzeti kisebbségkutató Intézete, Ungvári nemzeti 
egyetem politikai regionalizmus kutatóintézete. 91-92. zEidlEr, 2005. 178. siPos PétEr: A kormányzó. 
Horthy Miklós./ http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/historia/90-056/ch02.html (2014. 02. 28.)
sZinai Miklós–sZűCs lásZló: Horthy Miklós tikos iratai. Budapest, 1963, kossuth könyvkiadó. 179-180. 
diószEgi lászló: A nagyhatalmak és a duna-medence az 1930-as években. In romsics Ignác (szerk.): 
Magyarország és a nagyhatalmak a 20. században. Budapest, 1995, teleki lászló Alapítvány. 99. стерЧо, 
петро: карпато-українська держава. Львів, 1994, атлас. 138. nEszMéri,/ http://www.prominoritate.hu/
folyoiratok/2009/promino09-4-03-neszmeri.pdf. (2014. 01. 27.)
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lyek a csehszlovák nemzetiségi politika megreformálása érdekében jöttek létre 
már elkésettnek bizonyultak. A miniszterelnök az úgynevezett nemzetiségi statú-
tum („národnostný štatút”28) bevezetését tervezte, hogy oldja a fennálló helyzetet 
az országban.29 Az első világháború vesztes és győztes államai nem voltak elége-
dettek a nemzetközi kisebbségvédelemmel, a győztesek sokallták, a vesztesek ke-
vesellték. A kisebbségvédelemről folytatott vita mögött azonban egy idő után már 
nyilvánvalóvá vált az államok valódi törekvése: a háborúból területi veszteséggel 
kikerülők a békeszerződések revízióját, míg az új vagy megnagyobbodott területű 
államok a nemzetiségek lehetőleg mihamarabbi asszimilációját akarták elérni. A 
vesztes államok szemei előtt nem a kisebbségek helyzetének rendezése, hanem 
a területszerzés, az első világháború utáni megaláztatás felszámolása lebegett.30

már az előbbiekben említést nyert a diplomáciai kapcsolatok fontossága, így 
az Imrédy Béla magyar miniszterelnök és kánya kálmán külügyminiszter 1938. 
július 24-i olaszországi látogatása az országra gyakorolt német befolyás elhatal-
masodása elleni fellépés egyik lehetőségévé vált. A németországgal szembeni 
magyar pozíciók megerősítésének másik fontos elemét a kisantant országokkal 
történő megegyezésben vélték felfedezni, aminek eredménye az 1938. augusztus 
második felében aláírt bledi egyezmény volt. ebben magyarország lemondott a 
határok erőszakos megváltoztatásának eszközéről, cserében viszont a kisantant ál-
lamok elismerték fegyverkezési egyenjogúságát. Budapestnek sikerült az egyez-
mény életbe lépését a kisantant országokkal kötött kisebbségvédelmi megállapo-
dásokhoz kötnie, így a magyar diplomácia még nagyobb sikert könyvelhetett el.31 
Az egyezmény hírét és jelentőségét nem hagyta figyelmen kívül a helyi sajtó sem: 

28 milan hodža csehszlovák miniszterelnök (1935–1938) nevével fémjelzett 1938 márciusi nemze-
tiségi statútumtervezet. A nemzetiségi statútum az első csehszlovák köztársaságban élő nemzetek 
viszonyának átrendezésére vonatkozott, amely a polgárok teljes egyenjogúságát, a nemzetiségek 
arányos képviseletét az államigazgatásban és a gazdaságban, a költségvetés arányos elosztását, a 
nemzetiségek oktatási és kulturális autonómiáját ígérte. A rendezés fontos részét képezte volna az 
egyéb nemzetiségek nyelvének egyenjogúsítása, a kisebbségek által lakott térségekben hivatalos 
nyelvként való használatát előirányozó új nyelvtörvény megalkotása. A statútum a közigazgatás 
decentralizációjának tervét is tartalmazta.
29 ktál, національний статут. українське слово, 20. квітня 1938. рік видання VII, число 23. 
(257), 3. lásd erről még: ktál, конференція чеських міністрів з представниками судетських 
німців. українське слово, 29. червня 1938. рік видання VII, число 42. (276), 1. siMon, 2010. 83. 
sAllAy gergely: Az autonómiától a revízióig. A csehszlovákiai Egyesült Magyar Párt politikai kon-
cepciójának változása az 1938. évi müncheni válság hatására./ http://mek.oszk.hu/09300/09396/
html/02.htm (2014. 02. 27.). Bánszki hAJnAlkA: szlovákia és kárpátalja 1938–39-ben. hasonlósá-
gok és különbségek. In: zubánics lászló (szerk.): A magyar–ukrán közös múlt és jelen: összekötő 
és elválasztó „fehér foltok”. Спільне українсько-угорське минуле і сьогодення: „білі плями”, що 
віддаляють та об’єднують”. Beregszász–Ungvár, 2011, Intermix kiadó. 53.
30 EilEr Ferenc: A népszövetségi nemzetközi kisebbségvédelmi rendszer működése az első években./ http://
adatbank.transindex.ro/regio/kisebbsegkutatas/pdf/I_fej_09_eiler.pdf (2014. 01. 27.)
31 Pritz pál: magyarország helye a 20. századi európában. In: pritz pál, sipos Balázs, zeidler miklós 
(szerk.): Magyarország helye a 20. századi Európában. Budapest, 2002, Akaprint nyomda. 32. 
lásd erről még: ktál, Hitler és Mussolini szeptemberben Budapestre látogat. kárpáti magyar 
gazda, 1938. július 24. XIV. évfolyam, 31. szám, 1. siMon, 2010. 171.
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A magyar kérdés állt a bledi kisantant értekezlet középpontjában.32 sokan várták 
a helyzet békés megoldását a találkozótól: Bled csak nyitány a dunavölgyi problé-
mák megoldásának lehetőségéhez.33

Az első csehszlovák köztársaság elsődleges problémája a szudétanémet kér-
dés rendezése volt, mert ez maga után vonhatta a szomszédos államok terület-
igényeit. Végül a szeptember 29-én megtartott müncheni konferencián a német 
többségű területek németországnak való átadásáról döntöttek. A tárgyalásokról 
kirekesztett csehszlovákia számára nem maradt más lehetőség, mint a döntés el-
fogadása.34 A müncheni konferencia híre bombaként robbant a sajtóban, az egyez-
ménynek jelentős szerepet tulajdonított valamennyi nyomtatott médium, amiben 
nem tévedtek, hiszen ez az esemény a második világháborúhoz vezető út egyik 
kulcsfontosságú momentuma lett, sőt a világháború végén is meghatározó szerep-
re tett szert, mert az aláírásának dátuma volt a területrendezések elfogadásának 
időpontbeli határvonala.35

Az előzőekben láthattuk, hogy a helyi sajtóban megjelent cikkek, közlemé-
nyek végigkísérték a visszacsatolás menetét és annak előszeleit is bemutatták: a 
magyar és külföldi kormányok utazásait európa-szerte, a nemzeti statútum kérdé-
sét a csehszlovák parlament előtt, a müncheni egyezmény létrejöttének körülmé-
nyeit. általánosan elmondható, legyen az szláv vagy magyar nyelvű sajtó, hogy a 
külföldi diplomáciai utaknak egyaránt nagy jelentőséget tulajdonított. ezeknek az 

32 Oszk, A magyar kérdés állt a bledi kisantant értekezlet középpontjában. kárpáti híradó, 1938. 
augusztus 24. XV. évfolyam, 143. szám, 1.
lásd erről még: Oszk, A magyar kérdés a kisantant tanácskozásainak előterében. prágai magyar 
hírlap, 1938. augusztus 21. XVIII. évfolyam, 190. (4633) szám, 3. Oszk, Magyarország táma-
dást kizáró megegyezést kötött a kisantanttal. prágai magyar hírlap, 1938. augusztus 24. XVIII. 
évfolyam, 192. (4635) szám, 1. ktál, Європейська сензація: Договір Мадярщини з Малою 
антантою. нова свобода, 26. серпня 1938. річник I. (XXXIX.), число 56. 1.
33 Oszk, Bled csak nyitány a dunavölgyi problémák megoldásának lehetőségéhez. kárpáti híradó, 
1938. augusztus 26. XV. évfolyam, 145. szám, 1. 
34 ktál, День 29. вересня 1938. р. українське слово, 8. жовтня 1938. рік видання VII, число 
60. (294), 1. lásd erről még: ktál, гітлер – Чемберлейн – Мусоліні – Даладіє радяться. нова 
свобода, 30. вересня 1938. річник I. (XXXIX.), число 84. 1. карпатська україна (1938-1939). 
Збірник архівних документів і матеріалів. редактори: Делеган М. в., вискварко с. а. ужгород, 
2009, карпати. 44. олаШин, анДрій: історія Закарпаття. посібник з краєзнавства. Мукачево, 
2009, «карпатська вежа»,. 189–190. siMon, 2010. 167. vEhEs mikola–tokAr marian: A müncheni 
egyezmény. In: Fedinec csilla, Vehes mikola (szerk.): kárpátalja 1919-2009 történelem, politika, 
kultúra. Ungvár, 2010, Argumentum mtA etnikai-nemzeti kisebbségkutató Intézete, Ungvári 
nemzeti egyetem politikai regionalizmus kutatóintézete. 91-92. вегеШ Микола – токар Маріан – 
БасараБ МиХайло: карпатська україна в контексті українського державотворення: навчальний 
посібник. ужгород, 2008, карпати. 44–48. Felvidékünk-honvédségünk (Trianontól-Kassáig). Tör-
ténelmi eseménysorozat képekkel. Felelős igazgató: győry Aladár. Budapest, 1939, a Vitézi rend 
zrínyi csoportjának kiadása, stádium sajtóvállalat rt. 56–59. стерЧo, 1994. 151–159. вегеШ, 
2004. 117–119. BrEnzoviCs lászló: Nemzetiségi politika a visszacsatolt Kárpátalján 1939–1940. 
Ungvár, 2010, kárpátaljai magyar kulturális szövetség. 84.
35 Oszk, Utolsó kísérlet a béke megteremtésére. prágai magyar hírlap, 1938. szeptember 30. XVIII. 
évfolyam, 223. (4666) szám, 1. 
lásd erről még: вегеШ, 2004. 118. 
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utaknak a fontosságát az adta, hogy látni lehetett melyik ország milyen ideológia 
felé lojális és remél attól támogatást a jövőbeli terveihez. A nemzetiségi kérdés 
kiéleződésének tekintetében nyilvánvaló a csehszlovák kormány szerepe, de ezen 
túl a felelősség nem vonható el a versailles-i békerendszer felszámolását célul 
tűző és a nemzetközi diplomáciát formáló nagyhatalmi érdekektől sem.

A saját valós idejében legitimnek tartott müncheni döntés – annak ellenére, hogy 
a magyar revízióról nem döntött – fontos lökést adott, hiszen megteremette az etnikai 
elvű határrevízió precedensét. ezzel pedig olyan rést ütött a versailles-i határok rend-
szerén, amely nyomán az újabb változásokat már nem lehetett feltartóztatni. A lengyel 
kormány, amely szeptember utolsó napjaiban konkrét területi ígéreteket kapott eduard 
Beneš elnöktől, ultimátumot intézett prágához, az általa igényelt területek azonnali 
átadását követelve, amire október 1-jén sor is került. A magyar és lengyel kisebbség 
helyzetének a rendezését a helyi sajtóban többnyire együtt kezelték.36

A magyar és csehszlovák kormány közötti tárgyalások az új határ kijelölése 
kapcsán komáromban kezdődtek, amelyről a híradások már korán megjelentek, il-
letve az egész folyamatot végig lehetett követni főként a magyar nyelvű sajtóban. 
Az 1938. október 9-én, az esti órákban megkezdődött tárgyalások menetét és ered-
ményét alapvetően meghatározta az, hogy a tárgyalóasztalhoz két teljesen eltérően 
felkészült és motivált küldöttség ült le. Azonban – egyes történészi vélemények sze-
rint – a magyar fél felelősségét sem lehet elhanyagolni az eredmény elmaradásában, 
mert az 1910-es népszámlálás adataihoz ragaszkodó magyar küldöttség magatartása 
nehezítette a kétoldalú tárgyalást.37 ezt követően a magyar–szlovák államhatár kér-
dése a nemzetközi diplomácia színterére tevődött át, a következő napokban szinte 
36 Oszk, A szudéta-német területek átadása megkezdődött. prágai magyar hírlap, 1938. október 2. 
XVII. évfolyam, 225. (4668) szám, 1. 
lásd erről még: Oszk, Pótnyilatkozat a lengyel és a magyar kérdés megoldásáról. prágai magyar 
hírlap, 1938. október 2. XVII. évfolyam, 225. (4668) szám, 7. ktál, польская нота и мадьярскій 
вопросъ. русскій вҍстникъ, 9. октября 1938. годъ наданія XVII. №29. 5. siMon, i. m. 2010. 
186. Felvidékünk-honvédségünk (Trianontól-Kassáig). Történelmi eseménysorozat képekkel, 1939. 
56-59. thoMAs von Ahn: „Új szellem szlovenszkón”. Betekintések Szvatkó Pál Csehszlovákiai ma-
gyar „Kultúrpolitikai Szemlé”-jébe (1937–38)./ http://www.prominoritate.hu/folyoiratok/2009/
promino09-4-04-Ahn.pdf (2014. 03. 31.).
37 siMon, 2010. 206. 
lásd erről még: ktál, наша країна європейська проблема. українське слово, 14. жовтня 1938. 
рік видання VII, число 61. (296), 1. ktál, переговорьі въ комарно прервані. русскій народньій 
голосъ, 16. октября 1938. годь нрд. V. №219. 1. ktál, Vojna ne budet! V Komarome. русскій 
вҍстникъ, 16. октября 1938. 2. (nincs évfolyam és szám megnevezve). Oszk, A komáromi tárgya-
lások ötödik napja. kárpáti hiradó, 1938. október 14. XV. évfolyam, 172. szám, 1. Oszk, Magyar-
ország a nagyhatalmakhoz fordul. prágai magyar hírlap, 1938. október 15. XVII. évfolyam, 236. 
(4679) szám, 1. Oszk, A magyar kormány nem fogadta el a negyedik csehszlovák javaslatot sem. 
kárpáti híradó, 1938. október. 25. XV. évfolyam, 180. szám, 1. Oszk, R. Vozáry Aladár nyilatkozata 
a komáromi tárgyalásokról, a magyar–ruszin viszonyról, a kárpátaljai magyarság kérdéséről. kárpáti 
hiradó, 1938. október. 18. XV. évfolyam, 175. szám, 1. szegedy-maszák mihály: ködképek a diplo-
máciában szegedy-maszák Aladár visszaemlékezései. In: romsics Ignác (szerk.): Magyarország és a 
nagyhatalmak a 20. században. Budapest, 1995, teleki lászló Alapítvány. 174. vEhEs–tokAr, 2010. 
92–93. Felvidékünk-honvédségünk (Trianontól-Kassáig). Történelmi eseménysorozat képekkel, 1939. 
63–65. siMon, 2010. 206. 93. вегеШ–токар–БасараБ, 2009. 48–50.
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egymást váltották a delegációk németországban. A két érintett ország végül német-
ország és Olaszország jóindulatában bízhatott, továbbá garanciát vállaltak, hogy a 
döntést magukra nézve kötelezőnek fogják tekinteni. ezzel a döntéssel mindkét fél 
egyet értett: „Németország és Olaszország döntőbíráskodása a legjobb mód a ne-
hézségek elintézésére és különösen a kárpátorosz probléma gyors megoldására”38 
– ilyen és ehhez hasonló tartalmú vezércikkek, tudósítások sorra jelentek meg a 
különböző kárpátaljai sajtótermékekben.39 

A Belvedere-kastélyban tartották meg a végső ülést. A megállapodás ér-
telmében a csehszlovák államnak gondoskodnia kellett arról, hogy a területek 
sértetlenül adódjanak vissza. továbbá biztosítani kellett a területükön mara-
dó egyéb nemzetiségek jogait.40 Az új határ Bótrágy, kis- és nagygut, jánosi, 
kovászó, Oroszi, keresztúr, Újlak, Beregszász, őrdarma, Ungvár, radvánc, 
daróc, nagygejőc, korláthelmec, nagydobrony, Barkaszó, Izsnyéte, Vár-
kulcs, munkács, Fornos, schönborn, Felsőremete, salánk, mátyfalva, csoma, 
Feketeardó vonalon húzódott. Az első bécsi döntés öt mai kárpátaljai járást 
érintett: Ungvár, munkács, Beregszász, nagyszőlős, Ilosva.41 A visszacsatolt te-
rület nagysága 11 927 km², lakossága 10 41 101 fő volt. európa nagyhatalmai 
hallgatólagosan elismerték ugyan a területszerzéseket, aminek két oka lehetett: 

38 Oszk, Olaszország és Németország hamarosan dönt a magyar–csehszlovák határkérdésben. prá-
gai magyar hírlap, 1938. október 30. XVII. évfolyam, 248. (4691) szám, 1. 
lásd erről még: ktál, Ribbentrop római tárgyalásai. Új közlöny, 1938. október 30. lX. évfo-
lyam, 248. szám, 2. ktál, Berlin és Róma dönt. Új közlöny, 1938. október 29. lX. évfolyam, 
247. szám, 1. zEidlEr, 2005. 181. vEhEs–tokAr, 2010. 93. siMon, 2010. 223–224. CsAnádi györgy: 
Sorsfordító évek sodrában. Ungvár, 2004, poli print. 115. duPkA, 2000. 24–25.
39 Oszk, Komáromra összpontosul a világ figyelme. kárpáti hiradó, 1938. október 12. XV. évfo-
lyam, 170. szám, 1. 
lásd erről még: Oszk, Vasárnap tárgyalnak Komáromban a magyar területek visszacsatolásáról. 
prágai magyar hírlap, 1938. október 9. XVII. évfolyam, 231. (4674) szám, 1. ktál, переговорьі 
в комарно. русскій народньій голосъ, 14. октября 1938. годь нрд. V. №218. 1. ktál, 
приятельська нота Мадярщини. українське слово, 8. жовтня 1938. рік видання VII, число 60. 
(294), 2. ktál, Мадьярі вьіясняютъ положеніе. русскій народньій голосъ, 16. октября 1938. 
годь нрд. V. №219. 1. стерЧо, i. m. 1994. 160–162.
40 vEhEs mikola–tokAr marian: Az első bécsi döntés. In: Fedinec csilla, Vehes mikola 
(szerk.): kárpátalja 1919–2009 történelem, politika, kultúra. Ungvár, 2010, Argumentum mtA 
etnikai-nemzeti kisebbségkutató Intézete, Ungvári nemzeti egyetem politikai regionalizmus 
kutatóintézete. 94–95.
lásd erről még: Oszk, Csonka Kárpátország egész területén forrong a ruszinság a csehukránok 
ellen. kárpáti magyar hírlap, 1938. november 22. lX. évfolyam, 265. szám, 3. vitéz kollányi 
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zetközi társasága, makro és kiss nyomda kft. 26. стерЧо, 1994. 175–17. вегеШ, 2004. 117–119. 
134–135. карпатська україна (1938–1939). Збірник архівних документів і матеріалів. 1999. 
234. вегеШ–токар–БасараБ, 2008. 50–53.
41 vEhEs–tokAr, 2010. 94–95.
lásd erről még: вегеШ, 2004. 117–119.
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az 1930-as években a britek „appeasmeant” politikája42, illetve Adolf hitler 
müncheni ígérete: „nincs több területi kívánságom”, de miután hitler mégis 
bevonult prágába, neville chamberlaine brit miniszterelnök kijelentette: vége 
az appeasmeant politikának.43 

A terület visszacsatolása úgy jelent meg, mint régen várt igazságtétel: Győ-
zött a magyar igazság!44 A mintegy 20 év alatt viszont számos demográfiai és 
társadalmi változás ment végbe a lakosság összetételében. A Felvidék területének 
népessége nem csupán a magyar etnikumhoz tartozó lakosságból állt, hiszen éltek 
itt ruszinok, ukránok, szlovákok, csehek, németek (és még kisebb számban egyéb 
nemzetiségek is), így a visszacsatolás megítélése is eltérő volt. ezenkívül a terü-
leten jelen lévő gazdasági problémákkal is fel kellett venni a harcot.45

A magyar sajtóban rengeteg, a visszacsatolást éltető, és gyakran a túlzásoktól 
sem mentes megfogalmazásban jelentek meg hírközlések. általában nem elége-
dettek a visszatért terület nagyságával, gyakran pedig úgy jelenítették meg, mint 
nagy elnyomásból és rabságból való felszabadulást.46 A problémás kérdés sokáig 
a ruszinok lakta területek hovatartozása volt, illetve sok demonstrációt tartottak 
a közös lengyel–magyar határ visszaállítása érdekében. A ruszinok lakta terület 
magyarországhoz csatolásának jogosságát szintén a történelmi múltban keres-
ték, gyakran pedig az első csehszlovák köztársaság kötelékében eltöltött közös 

42 neville chamberlain (1937–1940) miniszterelnöksége alatt a brit külpolitika irányvonala az 1930-
as években. A kialakulóban lévő kontinentális konfliktus elhárítására alkalmazott megengedési po-
litika.
43 Bán d. András: A közép-kelet-európai brit külpolitika és magyarország 1939–47. In: romsics 
Ignác (szerk.): Magyarország és a nagyhatalmak a 20. században. Budapest, 1995, teleki lászló 
Alapítvány. 140. 
lásd erről még: Molnár D. István–Molnár józsef–vEhEs mikola–osztAPEC jurij–ofiCinszkiJ 
roman–tokAr marian–fEdinEd csilla–CsErniCskó István: Хроніка Закарпаття (1867–2010). 
kárpátalja évszámokban (1867–2010). нпуково-дослідний інститут політичної регіоналістики. 
серія „studia regionalistica” ужгород, видавництво ужну „говерла”, 2011. 70-95. Botlik, 
2000. 212. duPkA, 2000. 26-27. vitéz kollányi, 2005. 307. zuBániCs, 2011. 12. szABó józsef–M. 
szABó miklós: A magyar katonai repülés története 1938-2008. Budapest, 2008, zrínyi kiadó. 11-
13. поповиЧ, 2008. 7-9. БенеДек, анДраШ Ш.: сосїдьі добрі втелиякі. русині gens fidelissima. 
ужгород, 2001, поліпрінт. 136. gál Vilmos–tAr Attila szilárd: Dokumentumok a XX. század 
történetéhez. Budapest, 2001, nemzeti tankönyvkiadó. 127.
44 Oszk, Győzött a magyar igazság! kárpáti hiradó, 1938. november 3. XV. évfolyam, 185. szám, 1.
45 Oszk, életképes-e a felvidék a mai formációban. kárpáti magyar hírlap, 1938. november 18. 
XIX. évfolyam, 133. szám, 2.
46 Oszk, Boldog Magyarország. kárpáti magyar hírlap, 1938. november 16. XIX. évfolyam, 131. 
szám, 3. 
lásd erről még: ktál, Minket, a Párkánytól Feketeardóig terjedő földet, tehát azt a boldogságával 
betelni alig tudó területet, amely most szabadult fel a 20 éves rabság alól: megtettek Felvidéknek. 
Az őslakó, 1939. január 15. II. évfolyam, 3. szám, 1. Oszk, Magyarok! Felvidéki hadirokkan-
taknak lapja, 1938. november 27. VI. évfolyam, 1. szám, 1. Oszk, Ungvár felszabadult! kárpáti 
magyar hírlap, 1938. november 13. XIX. évfolyam, 129. szám, 1. Oszk, Vége a gyalázatos cseh 
terrornak és elnyomásnak Munkács város felszabadulásának boldogságos napja. kárpáti híradó, 
1938. november 13. XV. évfolyam, 190. szám, 1. Oszk, Leírhatatlan lelkesedéssel fogadta Ungvár 
a magyar csapatok bevonulását. Ungvári közlöny, 1938. november 12. lX. évfolyam, 257. szám, 1.
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sérelmekre hivatkoztak.47 A magyar kötelékbe kerülés jelentőségét gyakran a ma-
gyar nyelv szabad használatával vagy egyes, a magyarság összetartozását szimbo-
lizáló tárgyak visszatérésével igyekeztek még inkább jelentőségteljesebbé tenni.48

mindazok a területi és politikai változások, amelyek régiónkban az 1938-as 
évben lezajlottak, már annak a folyamatnak az első látható eredményei voltak, 
amelyek a következő évben a második világháborúhoz vezettek. ma már azt is 
jól tudjuk, hogy az első bécsi döntés néhány évig volt érvényben, majd a győztes 
hatalmak a müncheni egyezmény „részeként” azt is érvénytelenítették. Ugyan-
akkor a döntés utólagos semmissé nyilvánítása nem írja felül a két világháború 
közötti első csehszlovák köztársaság nemzetiségi politikájának hiányosságait, 
vagy az egyes nemzetek önállósodási törekvéseinek jogosságát. A mai kárpát-
alja területe olyan légkörben volt, mely lehetővé tette ugyan a demokratikus ér-
tékekhez való jogot, ugyanakkor féket is szabott azoknak. Az európában zajló 
hatalmi átrétegződés maga után vonta az újbóli területrendezés lehetőségét az 
első világháborúban vesztes országok számára. A sajtó által a revízió pozitív vagy 
negatív megítélése egyértelműen a hátterében álló politikai vezetők egyik vagy 
másik kormányhoz való lojalitásától függött. Ugyanakkor ez nem általánosítható 
a társadalom egészére, mivel kárpátalja mindig is egy színes forgatag volt etnikai 
összetételét tekintve. Illetve az egyes nemzetek tagjai a jobb megélhetés reményét 
inkább láthatták egy éppen megerősödő magyarországban, mint egy darabjaira 
hulló csehszlovákiában. 
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