
1. Az elszakított országrészek visszacsatolása

A trianoni határok módosítására vonatkozó igény kezdettől fogva élt a magyar köz
tudatban. Ezt hivatalosan először gróf Bethlen István miniszterelnök vetette fel, ami
kor -  például -  1928 elején debreceni beszédében kijelentette, hogy „Mi nem tarto
mányokat vesztettünk el. Bennünket feldaraboltak. Ezt igazságul elfogadni nem tud
juk, nekünk más határokra van szükségünk.”

Ezzel jóformán egyidejűleg a határok módosításának indokoltsága a nemzetközi 
sajtóban is nagy nyilvánosságot kapott. Lord Rothermere 1927. június 21-én a Daily 
Mail-ben „Hungary’s piacé in the sün” című cikkében kifejtette, hogy „a trianoni ha
tárok módosítása nélkül a béke Közép-Európában hosszú távon fenntarthatatlan, s 
ezért a háború elkerülése érdekében azok békés revíziójára van szükség.” Úgy vélte, 
hogy a magyarok által lakott területek visszacsatolásával a bajokat el lehetne kerülni. 
Ennek visszhangja azonban Angliában sajnos csak tíz évvel később volt érzékelhető.

Itthon a határmódosítási igény a „Mindent vissza!” jelszóval kezdődött. Lord 
Rothermere felvetésére is az volt a válasz, hogy „A magyar nemzet nem adja fel jo 
gát a maga ezeréves államterületéhez,” de aztán nyilvánvalóvá vált, hogy ez irreális 
célkitűzés. Reálisan csak az etnikai alapon történő határmódosításra lehet számítani.

A rendezési folyamatot tulajdonképpen Mussolini indította el, amikor 1932. októ
ber 23-i torinói beszédében a vitás európai kérdéseknek a négy európai nagyhatalom, 
Anglia, Franciaország, Németország és Olaszország békés megegyezésével történő 
módosítását javasolta, és -  Lord Rothermere-hez hasonlóan -  kifejtette, hogy a vitás 
kérdéseket addig kell rendezni, amíg hidegvérrel, és háború nélkül lehet.

Ennek alapján a négy nagyhatalom (Anglia, Franciaország, Németország és 
Olaszország) képviselői 1933 júniusában aláírták a „négyhatalmi paktum ot, mely
ben állást foglaltak az 1920-as békeszerződések revíziójának indokoltsága mellett. 
Az eredeti szövegtervezetben még a magyar többségű területek visszacsatolásának 
kívánatos volta is szerepelt, az aláírt végleges szövegben azonban -  Franciaország 
tiltakozása miatt -  konkrét határmódosításokról már nem volt szó.1

A „paktum” aláírása idején tapasztalt huzavona és a csehek részéről várható ellen
állás miatt az elszakított területek, elsősorban a Felvidék visszacsatolásával kapcso
latban felmerült kétségek következtében a magyar társadalom már-már fegyveres be
avatkozást sürgetett. A kormány azonban, az egyenlőtlen erőviszonyokra való tekin
tettel, fegyveres erővel önállóan, nyíltan nem mert fellépni. A honvédség fegyveres 
beavatkozását „önkéntes szabadcsapatok” szervezésével és azoknak a megszállt te
rületen végrehajtandó, a lengyelekkel összehangolt akcióival, az ottani lakoság köré
ben állandó zavarkeltéssel akarta előkészíteni.

Hitler 1930. január 30-án történt uralomra jutása, erőszakos térhódítási törekvé
sei, és 1938 márciusában Ausztria bekebelezése a nyugati hatalmakban aggodalmat 
váltott ki. Ezért 1938. szeptember 29-én Anglia, Franciaország, Németország és
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Olaszország kormányfőinek müncheni értekezletén Anglia és Franciaország -  abban 
a reményben, hogy Hitlert sikerül kielégíteni és a világháborút el lehet kerülni -  hoz
zájárultak Németország követelésének teljesítéséhez: a cseheknek október 1-10-ig ki 
kell üríteniük a németek által lakott csehországi területeket, a Szudétaföldet, és azt át 
kell adniuk Németországnak. E megállapodást Csehszlovákia függetlenségére vonat
kozó, 1938. szeptember 19-én felajánlott angol-francia garancia alapján Csehszlová
kia is elfogadta. A megállapodás feltételeit a történelmi jelentőségű „müncheni 
egyezmény "-ben rögzítették.2

A Felvidék

Ez az egyezmény a magyar követeléseket nem tárgyalta. Ennek 2. számú függe
léke azonban előírta, hogy „A négy nagyhatalom kormányfői kijelentik, hogy amen
nyiben a Csehszlovákiában élő lengyel és magyar kisebbségek problémáját az érde
kelt kormányok három hónapon belül nem rendeznék, a kérdést a ma összegyűlt négy 
nagyhatalom kormányfői újabb értekezleten tanulmány tárgyává fogják tenni.

Számunkra lényegében a müncheni egyezménynek ez a függeléke indította el a 
régvárt határmódosítások megvalósítását. Ezzel Csehszlovákia három hónap haladé
kot kapott a Felvidéken élő magyar kisebbség ügyének a magyar kormánnyal való 
megegyezés alapján történő rendezésére.

A csehekkel való megegyezés terén várható nehézségekre való tekintettel a ma
gyar kormány már szeptember folyamán öt korosztály behívásával megerősítette a 
hadsereget, és a csapatokat -  figyelmeztetésként -  a csehszlovák határon állomásoz- 
tatta. Október 3-án pedig határozott hangú jegyzékben felszólította a csehszlovák 
kormányt, hogy

-  a magyar nemzetiségű politikai foglyokat haladéktalanul bocsássa szabadon,
-  a magyar nemzetiségű katonákat haladéktalanul szereltesse le és bocsássa haza,
-  a magyarlakta területek átadásának szimbolikus jele gyanánt 2-3 határmenti 

várost, nyugaton például Ipolyságot vagy Komáromot, keleten pedig Csapot 
vagy Beregszászt soronkívül Magyarországnak engedjenek át, és azokat ma
gyar csapatok szállják meg,

-  a müncheni egyezmény függelékében előírt egyeztető tárgyalást október 6-án 
délután 4 órakor Komáromban kezdjék meg.3

A határon túlról érkező hírek szerint október 6-án Komáromban és több más hely
ségben is minden házra kitűzték a magyar nemzetiszínű zászlót. A csehek azonban 
ezeket többségében letépték és sárba taposták.4

A tárgyalások megkezdése elhúzódott, mert Csehszlovákiában belpolitikai problémák 
jelentkeztek Az ország két pártra szakadt. Az egyik párt, az autonómisták Szlovákia és

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Történettudományi Intézete: Magyarország és a második világháború: 
109-111. oldal. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1966.
MTA: 75., 80., 110., 116., 117 oldal.
Soproni Hírlap 1938. október 8. és 12. száma. Országos Széchényi Könyvtár, Mikrofilmolvasó, FM 3/1567



Kárpátalja számára teljes önállóságot követeltek, el akartak szakadni Csehszlovákiától, a 
másik párt, a centralisták pedig a köztársaság fenntartása mellett foglaltak állást. Az 
autonómisták vezetője Szlovákiában Hlinka, Kárpátalján Bródy András volt. Az 1938 
májusában tartott községi választásokon -  a német fenyegetettség következtében -  a két 
tábor közötti feszültség némileg oldódott. A müncheni egyezmény 5. szakaszának hatá
sára pedig, mely szerint „nemzetközi bizottság fogja megállapítani, hogy milyen terüle
teken kell népszavazást elrendelni... , általánossá vált a felismerés, hogy „Hazánk sorsá
ról van szó!” Ennek eredményeként a két párt az 1938. október 5-6-án tartott zsolnai 
gyűlésen megállapodott az autonómia kérdésében. A megállapodást a prágai kormány is 
elfogadta: Szlovákia és Kárpátalja autonómiát, önálló kormányt kapott, és létrejött az új 
államalakulat; Csehszlovákia szövetségi köztársaság lett. Október 7-én kinevezték Szlo
vákia autonóm kormányát, melynek élére, Szlovákia miniszterelnökévé -  Hlinka halála 
miatt -  JozefTisót, a németbarát katolikus papot nevezték ki.5 Három napig tartó hatás
köri vita után, október 9-én Kárpátalján is megalakult az autonóm kormány, s annak mi
niszterelnökévé Bródy Andrást választották, az egészségügyi államtitkár pedig Augustin 
Volosin lett. Bródy miniszterelnökké választását október 11-én Prága is elfogadta.6

Az átalakulással kapcsolatos bonyodalmak miatt a magyar-csehszlovák tárgyalá
sok csak október 9-én kezdődtek meg Komáromban. A tárgyalásokon Magyarorszá
got Kánya Kálmán és gróf Teleki Pál, Csehszlovákiát pedig már Tisó képviselte.

A tárgyaláson Kánya Kálmán először az egész magyarlakta határmenti sáv átadá
sát, valamint -  a müncheni egyezmény 5. szakaszára hivatkozva -  azt kérte, hogy a 
szlovákok és ruszinok lakta vidékeken rendezzenek népszavazást a hovatartozás 
kérdéséről. A csehek erre válaszként csak a Csallóköz átengedését, és azt ajánlották 
fel, hogy az október 3-i magyar jegyzékben foglalt annak a kérésnek, hogy néhány 
határmenti város soronkívüli átadásával jelezzék a megegyezésre való hajlandóságu
kat, eleget tesznek: Felajánlották, hogy október 9-én éjféltől számított 24 óra alatt át
adják a sátoraljaújhelyi kisállomást, 36 óra alatt pedig Ipolyságot.7

Ennek alapján a magyar csapatok október 11-én délben bevonultak Sátoraljaúj
helyre, átvették a kisállomást és elfoglalták az átadott, a határtól egy kilométer szé
lességben elterülő, kb. 43 hektár kiterjedésű területet. Délután pedig az ünnepi zász
lódíszbe öltözött,virágokkal feldíszített Ipolyságra vonultak be.8

A többi magyarlakta terület átadását azonban a csehek fondorlatos halogatással 
igyekeztek meghiúsítani. Az 1910. évi népszámlálási adatok alapján Teleki által ki

Dusan Kovác: Szlovákia története: 200-201. oldal. Kalligram, Pozsony, 2001.; és Móricz Kálmán: Kárpátalja
sorsfordulói: 62-63. oldal. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 2001.
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tóber 9-26-ig az autonóm kárpát-ukrán kormány első miniszterelnöke volt. A népszavazásra vonatkozó javaslata mi
att bebörtönözték. Kárpátalja visszacsatolása után kiszabadult a börtönből, és a magyar parlament tagjai közé adop
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oldal. Összeállította: Csima János őrgy. (Csima). Kiadó: HM Központi Irattár Parancsnoka, 1961., Zrínyi Nyom
da, Bp., Hadtörténeti Intézet Könyvtára.
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dolgozott, térképen ábrázolt néprajzi határt sem voltak hajlandók elfogadni; a Csal
lóközt Komárom nélkül akarták átadni, Pozsony, Nyitra, Kassa, Rozsnyó, Léva, Lo
sonc, Ungvár és Munkács visszacsatolásától is elzárkóztak.

Ekkor, négy napig tartó kilátástalan alkudozás után, október 13-án, amikor a po
zsonyi rádió már háborúval fenyegetőzött, Kánya Kálmán, a magyar küldöttség 
vezetője, bejelentette, hogy mivel a megegyezés lehetetlen, a magyar kormány a tár
gyalásokat a maga részéről befejezettnek tekinti, s a magyar területi követelések ren
dezését a müncheni egyezményt aláíró négy nagyhatalomtól kéri. Ezzel a tárgyalá
sok megszakadtak.9

Annak is híre ment, hogy esetleg a már visszacsatolt területeket is vissza kell ad
nunk a cseheknek. Ezért az Ipolyságot megszálló csapatok előkészületeket tettek, lö
vészárkokat ástak, tűzelőállásokat jelöltek ki a már visszacsatolt területek 
védelmére.10

Október 17-én a magyar kormány a határon már szeptember óta felemelt létszám
mal állomásoztatott csapatokat -  ismételt figyelmeztetésként -  két újabb korosztály 
mozgósításával megerősítette.

A csehszlovák küldöttség a tárgyalások megszakadása után Tisó szlovák minisz
terelnök vezetésével Németországba utazott és ott -  Ribbentrop külügyminiszter 
nyomására -  a helyszínen a térképre berajzoltak egy javasolt határvonalat. Ezt a ter
vezetet a német követ eljuttatta a magyar kormányhoz. A csehek ezt igyekeztek né- 
met-cseh megállapodásként feltüntetni. Ez a korábbihoz képest ugyan haladást mu
tatott, de mivel közvetlenül a vitatott városoktól délre húzódott, a magyar kormány 
nem fogadta el.11

Ez idő tájt Csehszlovákiában újabb belpolitikai problémák jelentkeztek: Bródy, 
Kárpátalja miniszterelnöke szoros, jó kapcsolatban állt a magyar kormánnyal. 
Volosin erre a csehszlovák minisztertanács ülése előtt levélben is felhívta a cseh 
kormányfő figyelmét, s azt is jelezte, hogy Bródy puccsra készül, Kárpát-Ukrajnát le 
akarja választani Csehszlovákiáról. Ezért, amikor Bródy Prágában a minisztertanács 
október 25-i ülésén javasolta, hogy Kárpátalja hovatartozandósága felől népszavazás 
döntsön, a cseh és szlovák minisztereken kívül saját kormányának miniszterei is le
szavazták. Ezek után a cseh államelnök Bródyt azonnali hatállyal felmentette minisz
terelnöki tisztéből, majd rövidesen hazaárulás és a magyarokkal való együttműködés 
vádjával be is börtönözték. Október 26-án pedig Volosin Ágostont kinevezték Kár
pátalja miniszterelnökévé.12 Ez az esemény később Kárpátalja vonatkozásában még 
nekünk is problémákat okozott.

Ezek után a csehszlovák kormány október 26-i jegyzékében bejelentette, hogy a 
magyar területi követelések ügyében elfogadja Németország és Olaszország 
döntőbíráskodását, miután Anglia és Franciaország úgy nyilatkozott, hogy „szíveseb
ben vennék a tengelyhatalmak döntőbíráskodását. ”13

Kozma Miklós: Naplófeljegyzések, Magyar Országos Levéltár (MÓL) K-429-28-ld, 97. oldal.
Nagybaczoni: 32. oldal.
MÓL K-429-28-ld, 104. oldal.
Móricz: 73. oldal.
MTA: 81. oldal.
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Anglia és Franciaország Hitlernek kelet felé irányuló terjeszkedését és az ukraj
nai gabonaföldek megszerzésére irányuló törekvését, a „Drang nach Osten”-t látva, 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy ha kelet felé szabad utat engednek a németek
nek, és feláldozzák Csehszlovákiát, Lengyelországot és Magyarországot is, akkor a 
német csapatok a Szovjetunió elleni háborúban el fognak vérezni, és a „nyugati of- 
fenzíva” elkerülhető lesz. A döntőbíráskodásról való távolmaradásukkal tulajdonkép
pen ezt az álláspontot juttatták kifejezésre. Ezzel viszont -  Horthy kétségbeesett an
golbarát próbálkozásai ellenére -  kiszolgáltattak bennünket a németeknek, és beleta
szítottak a második világháborúba. így a Felvidék visszacsatolása ügyében a 
döntőbíró szerepét Németország és Olaszország külügyminiszterei látták el. A tár
gyalásra november 2-án Bécsben, a Belvedere-palotában került sor.

A magyar nép nagy izgalommal várta a döntőbírók határozatát. Este 9 óra tájban 
a rádió már közölte is az „első bécsi döntés ” várva-várt eredményét: Visszakaptunk 
11 927 km2 területet 1 062 022 lakossal. A döntéssel Kárpátalja magyarlakta déli sáv
ja is visszakerült hozzánk. Elszakított városaink közül ismét a miénk lett Komárom, 
Érsekújvár, Léva, Losonc, Rimaszombat, Rozsnyó, Jolsva, Kassa, Ungvár, Munkács 
és Beregszász. Pozsonyt és Nyitrát a cseheknél hagyták. A visszacsatolt terület 
népességéből -  az 1941. évi népszámlálás szerint -  84,1 %, a csehszlovák népszám
lálás szerint 57 % volt a magyar nemzetiségű.14

Volosin és kormánya a végsőkig bízott abban, hogy Ungvárt és Munkácsot nem 
fogják visszaadni Magyarországnak, és Ungvár továbbra is Kárpát-Ukrajna fővárosa 
lesz. A bécsi döntés után azonban kénytelenek voltak tudomásul venni, hogy el kell 
költözniük Ungvárról. Az új főváros tekintetében Huszt mellett döntöttek. Volosin 
azonban -  Hitler támogatásában bízva -  ezt követően sem mondott le a bécsi döntés
sel kijelölt határ módosításáról, Ungvár és Munkács visszaszerzéséről.15

A visszacsatolt területek ünnepélyes birtokbavételére 1938. november 5-10-e kö
zött került sor. A magyar közvélemény a Felvidék déli sávjának visszacsatolását nagy 
örömmel fogadta, bár az örömbe csalódás is vegyült, mert Szlovákia és Kárpátalja 
nem magyarlakta részei nem kerültek vissza.

Kárpátalja

A magyar kormány Kárpátalja visszaszerzéséről semmiképpen nem akart lemon
dani. Ennek indokait Kozma Miklós (Gömbös kormányában 2 évig belügyminiszter, 
1938-ban az MTI és a Rádió elnöke) naplójegyzeteiben a következőképpen foglalta 
össze: Ruszinszkó (Ruténfold, vagyis Kárpátalja) visszaszerzése érdekünk a geográ
fia i egység miatt. A folyók szabályozásának egy kézben kell lennie. Érdekünk azért is, 
mert Magyarország só-és faellátásának kérdése így megoldást nyerne, amellett pe
dig meg tudnánk akadályozni a húsz év óta folyó barbár erdőpusztítást, amely ha így 
megy tovább, hatással lesz az Alföld egész klímájára, nem is beszélve a vizek áradá

14 Romsics: 250. oldal.
15 Móricz: 67. és 82. oldal.
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sáról. De érdeke ez a ruténoknak is, mert régen a rutén télen fakitermelésből, nyáron 
pedig a magyar Alföldön végzett munkájából élt, a Bátyu-Csap-tól északra fekvő tisz
ta magyar alföldi vidéket Trianon azért csatolta annak idején Ruténföldhöz, mert 
anélkül nem tudtak volna megélni. ”16

Az első bécsi döntéssel Kárpátalja magyarlakta déli sávja, területének több mint 
1/5-e visszakerült hozzánk, de további 4/5-ének visszaszerzését a németek -  a mün
cheni értekezleten elfogadott etnikai elvre hivatkozva -  már a leghatározottabban el
lenezték.

Az ellenkezés valódi oka azonban az volt, hogy Hitler akkor még Kárpátaljának 
Ukrajnával kapcsolatban jelentős gazdasági és stratégiai szerepet tulajdonított. Emel
lett nem tudta megbocsátani Magyarországnak azt, hogy -  amikor ő 1938 augusztu
sában, jóval a müncheni értekezlet előtt, Horthynak Szlovákia megtámadása fejében 
felajánlotta az egész Felvidéket, Kárpátaljával együtt -  Horthy az ajánlatot elutasí
totta, nem vállalta a provokátor szerepét. Hitler ugyanis azt szerette volna elérni, 
hogy Magyarország Szlovákia megtámadásával kirobbantsa a fegyveres konfliktust, 
s ezzel ürügyet szolgáltasson a német katonai beavatkozás számára. Mivel azonban 
Horthy a neki szánt szerepet nem vállalta, Hitler a müncheni értekezleten egész 
Csehország megszállása helyett kénytelen volt megelégedni a Szudétaföld átadásá
val, vagyis az általa elképzelt és Horthynak is felajánlott „ területi elv ” helyett az „ et
nikai elv ” alkalmazásával.17

A német ellenkezés dacára a magyar kormány november 6-án, néhány nappal a 
bécsi döntés után -  annak ellenére, hogy néhány nappal korábban a bécsi 
döntőbíróság előtt ünnepélyesen kijelentették, hogy Csehszlovákiával szemben sem
mi területi követelésünk nincs -  elszánta magát Kárpátalja megszállására. Az akció 
előkészítésének befejezése után, 1938. november 18-án, a minisztertanács ezt hatá
rozatban rögzítette. A támadás időpontját 1938. november 19-ről 20-ára virradó éj
szakára tűzték ki. Ennek alapján a külügyminiszter utasította a sajtót, hogy novem
ber 20-án a napilapokban tegyék közzé a hírt, hogy 99A Rutén Nemzeti Tanács behív
ta a magyar csapatokat.

A támadás azonban elmaradt, mert azt a németbarát vezérkar a csapatok felkészü
letlenségére, illetve a támadáshoz szükséges felvonulás miatti fáradtságára hivatkoz
va elszabotálta, nem hajtotta végre a minisztertanács határozatát.

Az újságokban azonban a híradás megjelent. Ez a német és az olasz kormányban 
rendkívüli felháborodást, diplomáciai és belpolitikai bonyodalmakat, kormányválsá
got, a németekkel és az olaszokkal való kapcsolatoknak hónapokig tartó elhidegülé- 
sét idézte elő.ls

A német és az olasz kormány november 21-én a magyar külügyminisztériumnak 
küldött azonos szövegű jegyzékben figyelmeztetett arra, hogy „A nemrég Bécsben a 
magyar és csehszlovák kormány kérésére végrehajtott döntőbíráskodás a német és az 
olasz kormány által a határokat Magyarország és Kárpát-Ukrajna között kijelölte.

MÓL: K-429-28-ld, 39. oldal.
Romsics: 242-243. oldal. 
MTA: 134-136. oldal.
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Magyarország aláírásával Bécsben ezt a határt az egész világ előtt mint végleges ha
tárt elismerte. Ha most Magyarország Csehszlovákia kárpát-ukrajnai része ellen fegy
veresen támad, úgy a magyar királyi kormány erkölcsileg súlyos helyzetbe kerül.”19

Ennek alapján a magyar kormány kénytelen volt tudomásul venni, hogy a néme
tek nélkül semmit nem tehet. Ezért megpróbált a kárpátukrán kormánnyal megegye
zésre jutni. 1938 decemberében Volosinnak küldött javaslatban felvetették, hogy 
Kárpát-Ukrajnát csatolják Szent István államához, és akkor Kárpátalja olyan autonó
miát fog kapni, mint amilyent Horvátország és Szlavónia élvezett az Osztrák-Magyar 
Monarchia idején. Volosin hajlandó lett volna a javaslatot elfogadni, de azt továbbí
totta Berlinbe, s a németek megtiltották, hogy arra kedvező választ adjon, mert az el
lenkeznék a bécsi döntéssel.20

Ezek után a jó viszony helyreállítása és Magyarországnak a tengelyhatalmak irán
ti elkötelezettsége igazolásául a kormány nem tehetett mást, mint hogy gróf Csáky 
István, akkori külügyminiszter 1939. január közepén Hitlernek megígérte, hogy Ma
gyarország külpolitikáját maradéktalanul a tengelyhatalmak külpolitikájához fogják 
igazítani. Ennek végrehajtásaként február 23-án aláírták Magyarországnak az „anti- 
komintern paktum ”-hoz való csatlakozásának jegyzőkönyvét, április 11-én pedig be
jelentették, hogy „ Magyarország kilép a Népszövetségből” Erre a Szovjetunió -  az 
előzmények ismeretében -  már február 2-án megszakította diplomáciai kapcsolatait 
Magyarországgal.21

E két intézkedés és ezek azonnali következménye csak a kezdetét jelentette ha
zánk végzetes, Hitler iránti elköteleződésének, és elszigetelődésének s első tétele volt 
annak a sarcnak, amit elszakított országrészeink visszacsatolásáért fizetnünk kellett.

A Kárpátalja ellen tervezett támadás hírét a Felvidéki Magyar Hírlap is közölte. 
Ennek hatására a csehekben és Volosinékban a magyar szabadcsapatok által 1938 ok
tóbere óta folyamatosan végrehajtott akciókkal előidézett idegesség elkeseredett 
dühhé fokozódott. Emiatt -  feltehetően a magyarok által előidézett sérelmeik meg
torlásaként -  rajtaütésszerű támadásokat hajtottak végre a visszacsatolt területeken: 
1938. december 29-én Nagyszalánc, majd január 6-án Munkács és január 8-án 
Nagygejőc ellen.22

Legvéresebb a Munkács ellen 1939. január 6-án végrehajtott szörnyű orvtámadás 
volt. Akkor csak a vásárosnaményi „H”-csoportból Munkácson visszamaradt 
térképhelyesbítő állomás hősi halált halt tagjainak volt köszönhető a város megvédé
se. Az ügy kivizsgálására alakult magyar-csehszlovák vegyesbizottság nem tudott 
egyértelmű magyarázatot adni a támadás indokára, bár a csehek elismerték, hogy a 
hadsereg a helyi ukrán vezetők (Volosinék) parancsára támadta meg Munkácsot.23

A munkácsi orvtámadás nyomán a magyar kormány tárgyalási pozíciói Kárpát- 
aljával kapcsolatban lényegesen javultak. A németek Kárpátalja visszacsatolására

MTA: 160. oldal.
Móricz: 98. oldal.
MTA: 178-181. oldal.
Csima: 29. oldal.
Móricz: 82. oldal.
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vonatkozó igényünket kezdettől fogva -  feltehetően -  azért is nem-tetszéssel fo
gadták, mert felmerült bennük a gyanú, hogy a közös lengyel-magyar határ létre
hozása egy németellenes blokk kialakítását eredményezheti. A közös határ létreho
zására irányuló törekvésnek akkor -  a Kozma Miklós által megfogalmazott érvek 
mellett -  politikai célja kétségtelenül a Róma-Budapest-Varsó-tengely létrehozása 
volt. Ezért a kedvezővé vált helyzetben Csáky külügyminiszter Kárpátaljára vonat
kozó igényünket 1939. február 26-án már, e gyanú eloszlatása céljából is, a 
következőkkel indokolta:

Ruszinszkó nekünk nem azért fontos, hogy a lengyelekkel közös határunk legyen, 
hanem azért, hogy az úgynevezett ukrán kormány ne irtsa ki az erdőket. Tehát nem ép
pen a Kárpátok gerincének birtokára, hanem arra törekszünk, hogy az erdővonal felső 
határáig Ruszinszkó a miénk legyen. Az erdőségek kiirtása ugyanis rendkívül nagy ve
széllyel járna az Alföldre nézve, mert kb. 1400 mm évi átlag csapadék mellett azt ered
ményezné, hogy a lezúduló víz a lejtőkről elvinné a termőföldet, egész Ruszinszkó karszt- 
jellegüvé válnék, a Tiszántúl pedig, amely egyik leggazdagabb búzatermő területünk, 
mocsárvilággá változnék...Ez a veszély pedig értesülésünk szerint fennáll, mert a 
Volosin-kormány az erdők kitermeléséből akarja a költségvetés hiányait fedezni.”1*

Közben Hitler elhatározta Csehszlovákia teljes felszámolását. Miután rájött, hogy 
további tervei szempontjából Kárpát-Ukrajnának nincs különösebb gazdasági és stra
tégiai jelentősége, úgy döntött, hogy azt átengedi Magyarországnak, mert a Kárpát
alja ellen meginduló magyar támadás Németország számára megkönnyítheti Csehor
szág egyidejű bekebelezését.

Erről a döntésről a németek március 12-én tájékoztatták a magyar kormányt, s kö
zölték, hogy -  Németország érdekeit szolgáló, meghatározott feltételek elfogadása 
esetén -  Kárpátalját átengedik Magyarországnak. Az ezzel kapcsolatos feltételeket az 
akkori berlini magyar követnek, Sztójai Dömének átadott jegyzékben az alábbiak 
szerint határozták meg:

Kárpát-Ukrajna megszállása alatt vagy után a német szállítási szükségletek a 
legnagyobb mértékben figyelembe veendők.

2. A birodalom, illetve állampolgárainak gazdasági érdekeit nem sértheti az ak
ció. A magyar királyi kormány elismeri azokat a gazdasági természetű szerződéseket 
és egyezményeket, amelyeket a kárpátukrán kormány német hivatalos vagy magánin
tézményekkel kötött.

3. A magyar királyi kormány elismeri a Volksdeutschok Kárpát-Ukrajnában eddig 
szerzett jogait.

4. A kárpátukrán kormány tagjai, korábbi kárpátukrán miniszterek és más vezető 
személyiségek Kárpát-Ukrajna politikai életében, mint például a Szics-gárda vezetői, 
nem vonatnak büntető eljárás alá, s nem üldözik őket más módon sem politikai tevé
kenységük miatt. ”25

Ez volt a Kárpátaliáért fizetendő sarc második, nagyon súlyos tétele, amit termé
szetesen el kellett fogadnunk.

MTA: 182. oldal.
MTA: 140. oldal. (Jegyzet)



Néhány hónap múlva kiderült, hogy a német igények „legmesszebbmenő” kielé
gítése milyen elképesztő terhet jelent a magyar nemzet számára. Ennek következté
ben ugyanis hamarosan korlátozni kellett a hazai fogyasztást: 1939. év végén a „hús
talan napok tartása ” tárgyában kiadott 11.570/1939.M.E.sz. rendelettel elő kellett ír
ni, hogy minden hétfőn és pénteken hústalan napot kell tartani, ezeken a napokon 
húst és húsipari terméket nem szabad árusítani, húsos ételt nem szabad kiszolgáltat
ni, 1940. év elején pedig a 2520/1940.M.E.sz. rendelettel a cukor- és zsírfogyasztást 
kellett korlátozni, többek között a hetenként és fejenként kiszolgáltatható cukorfej
adag meghatározásával.

A feltételeket tartalmazó jegyzék vételét és elfogadását követően a kormány márci
us 13-án ultimátumot intézett a prágai és a huszti kormányhoz, s -  a rend helyreállításá
ra és a felesleges vérontás elkerülésére hivatkozva -  feltétel nélküli megadásra szólítot
ta fel Kárpát-Ukrajnát. Erre Volosin a német kormányhoz intézett táviratban kért választ 
arra a kérdésre, hogy számíthat-e Németország védelmére a magyarokkal szemben.26

A németek ugyancsak március 13-án a szlovákokat is tájékoztatták a várható 
eseményekről, vagyis Csehszlovákia felszámolásáról. Erre a szlovák kormány már
cius 14-én kikiáltotta Szlovákia függetlenségét. Ugyanazon a napon este 7 órakor rá
dióbeszédében Volosin is bejelentette az önálló Kárpát-Ukrajna létrejöttét.27

Ezt követően a német csapatok bevonultak Csehországba és március 15-én elfog
lalták Prágát, s ekkor Hitler bejelentette, hogy ,, Csehszlovákia megszűnt létezni”.2*

A németekkel egy időben a magyar csapatok is megindultak. 1939 március 14-én 
reggel Munkács és Ungvár környékén incidenseket provokáltak, majd 14-éről 15-ére 
virradó éjszaka már széles fronton megkezdték Kárpátalja katonai megszállását.

A németek Volosinnak a német kormányhoz intézett távirati kérdésére csak ezek 
után, március 15-én válaszoltak: ,M ivel a magyar csapatok széles fronton és mélyen 
behatoltak Kárpát-Ukrajnába, a német kormány azt javasolja, az ukránok ne tanú
sítsanak ellenállást, a német kormány úgy ítéli meg, hogy nem képes vállalni Kárpát- 
Ukrajna védelmét”.29

Az üzenet kézhezvételekor Volosin -  még Huszton -  bejelentette Kárpát-Ukraj- 
nának Romániához való csatlakozását, azután Máramarosszigetre menekült és a ro
mánoktól kért menedéket. Ezzel az autonóm Kárpát-Ukrajna története és léte emb
riókorában véget ért.

Kárpátalja megszállása egészen más keretek között történt, mint a Felvidékre való 
bevonulás. A Felvidékre minden ellenállás nélkül, virágokkal feldíszített, zászlódíszbe 
öltözött falvakba és városokba, a lakosság örömteli fogadtatása mellett vonultak be a 
magyar csapatok. Ezzel szemben Kárpátalja megszállása erőszakos, lerohanás-jellegű 
villámháború volt, minden ünnepélyes fogadtatás nélkül. Itt a csapatoknak nehéz kö
rülmények között, behavazott utakon, nehéz terepen nagy távolságokat és nagy szint- 
különbségeket kellett rövid idő alatt legyőzniük. Sokszor szervezett, erős ellenállásba

Móricz: 95. oldal.
MTA: 141. oldal.
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Móricz: 96. oldal.

18



ütköztek, jól felszerelt Szics-gárdistákkal és cseh csapatokkal kellett megküzdeniük. A 
Munkács melletti klastromaljai monostor elfoglalása például nagy gondot okozott a 
megszálló csapatoknak, mert az még márciusban is ugyanolyan erős fészke volt a 
Szics-gárdistáknak és a cseheknek, mint Munkács vízkeresztkori orvtámadásakor.

A gyorsmozgású alakulatok hallatlan teljesítményeket produkáltak. Az egyik ke
rékpáros század például egy nap alatt -  folyamatosan harcolva -  hóborította utakon 
80 km-t tett meg és 700 m szintkülönbséget győzött le. Egy másik kerékpáros század
-  ugyancsak harcok közepette -  három nap alatt 700 km-t tett meg és 800 m szint- 
különbséget győzött le. Ezek a gyorsmozgású alakulatok az útjukba eső helységeket 
nem foglalták el és nem vették birtokba, hanem csak átmentek rajtuk vagy elmentek 
mellettük. Az őket követő csapattestek vették aztán birtokba a településeket.

Kárpátalja megszállása ilyen körülmények között 1939 márciusában négy nap 
alatt ment végbe. A magyar csapatok három körzetben nyomultak be Kárpátaljára: az 
Ung, a Tisza és a Latorca völgyében, Munkács körzetében:

-  14-én hajnalban, szürkületkor kezdték meg az előrenyomulást. Az Ung völ
gyében 14-én délután indult meg a támadás. A csehszlovák alakulatok, helyen
ként a Szics-gárdisták30 (a szicsovikok) is elszántan védekeztek, ellenállásuk 
megtöréséhez a honvédség nehéztüzérséget és repülőgépeket is bevetett. 14-én 
éjjel pedig a Nagyszőllős-Huszt vonalon lendültek támadásba. Hadtörténeti ér
dekesség, hogy a magyar honvédség Nagyszőllős előtt, Fancsikánál lóvontatá- 
sú páncéltörő ágyúval lőtt ki egy ellenséges harckocsit.31

-  15-én estig a Tisza völgyében Verőce, a Latorca völgyében Szolyva, és az Ung 
völgyében Ókemence vonalát érték el, ezenkívül áthaladtak Nagyszőllősön, 
Királyházán, Szentmiklóson és Nevickén,

-  16-án elfoglalták Husztot, a volt autonóm Kárpát-Ukrajna fővárosát, az ung
vári csoport elérte Perecsenyt, a munkácsi csoport pedig Vereckénél elérte az 
ezeréves magyar határt,

-  17-én a tiszavölgyi csoport eljutott Kőrösmezőig, és a Tatár-hágónál, az ung
vári csoport pedig az Uzsoki-szorosban szintén elérte az ezeréves határt. Ezzel 
Kárpátalja megszállása befejeződött, és az Északkeleti-Kárpátokban helyreállt 
az évezredes magyar-lengyel határ.32

A terület birtokbavételét követően a magyar hadvezetés a Szlovákia és Magyaror
szág között húzódó nyugati határt nem tartotta elfogadhatónak. Elsősorban azért, 
mert ezt a határt a müncheni egyezmény után -  Szlovákia és Kárpát-Ukrajna részé
re megadott autonómia jegyében -  Szlovákia úgy alakította ki, hogy Kárpátalja 
ruténlakta nyugati sávját, mintegy 120 000 rutén lakossal -  az etnikai elvvel ellentét

A Szics-Gárda kezdetben békés polgári társaságként működött. 1900-ban Kolomeában alakult meg. Politikai és 
katonai jelentőségre csak 1938-ban, az autonóm kárpátukrán kormány hivatalba lépése után tett szert. Hivatalos 
alakulóülésüket már Kárpáti Szics Népi Védelmi Szervezet néven 1938. november 9-én tartották. A Volosin- 
kormány fő támasza volt. Ekkor már terrorszervezetként működött. Felfegyverzett taglétszáma mintegy 2000 fő 
lehetett. Tíz körzeti alakulata volt, többek között: Nagybereznán, Ökörmezőn, Perecsenyben, Ilosván és 
Huszton. (Móricz Kálmán: Kárpátalja sorsfordulói, 79-81. oldal).
Móricz: 92. oldal.
Csima: 29. oldal.
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ben -  önkényesen Szlovákiához csatolta. Volosinék ezt a határt -  Szlovákia jogta
lan területszerzése miatt -  kezdettől fogva vitatták.

Ennek alapján a magyar hadvezetés -  egyrészt a határvita rendezése céljából, másrészt 
mivel a határ az Ung völgyétől csak 3 km-re húzódott, az Ungvár-Csap vasútvonal stra
tégiai biztosítása érdekében -  nyugati irányban, Szlovákia felé támadást indított. Az akció 
március 23-án kezdődött. A magyar repülőgépek hajnali fél négytől támadták a szlovák ál
lásokat, a gyalogság előrenyomulása négy órakor kezdődött. Mintegy 20 km mélységben 
hatoltak be Kelet-Szlovákiába. Másnap azonban a szlovákok heves ellentámadásba kezd

tek. Az iglói 
repülőtéren levő egy
ségeik bevetésével 
próbáltak a beavat
kozás ellen védekez
ni. A magyar csapa
tokat először ala
csony repüléssel 
géppuskázták, majd 
24-én repülő-, harc- 
kocsi- és gyalogsági 
támadást is intéztek 
Ungvár ellen. A ma
gyar légierő felvette 
a harcot a szlovákok
kal. Légi csatában ki
lenc ellenséges gépet

lőttek le, március 25-én pedig nehézbombázó- és vadászrepülők bevetésével az iglói 
repülőteret az ott levő gépekkel együtt megsemmisítették. A konfliktusnak a németek köz
belépése vetett véget. Magyarország megtarthatta az elfoglalt sávot, a szlovákok pedig 
megkötötték a németekkel az ún. védelmi szerződést, amely állandó német katonai jelen
létet biztosított Szlovákiában. Ezzel a „kárpátaljai hadművelet" végleg befejeződött.33

Ezáltal Magyarország területe 12 061 km2-rel, lakóinak száma 694 022 fővel gyara
podott. A felvidéki területek visszacsatolásával ellentétben az itt élők túlnyomó többsé
ge, mintegy 70-75 %-a nem magyar, hanem rutén nemzetiségű volt. A magyarok szám
aránya -  az 1941. évi népszámlálás szerint -  10 %-ot, a csehszlovák népszámlálás sze
rint 5 %-ot képviselt.34

Csehország elfoglalása és Csehszlovákia megsemmisítése után Hitler következő 
célja Lengyelország elfoglalása lett, mert távlati tervét, a gazdag szovjet területeket 
csak Lengyelországon keresztül tudta elérni. A támadás előkészítésére vonatkozó pa
rancsot 1939. április 4-én adta ki azzal, hogy a Lengyelország elleni háborús terve
zet, a „Fali Weiss” végrehajtása szeptember 1-jétől bármikor lehetséges legyen.35

33 Móricz: 39. oldal.
34 Romsics: 250. oldal.
35 MTA: 200. oldal.
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A német-lengyel viszony megromlása Németországnak Danzig, valamint annak 
megközelíthetősége érdekében egy szárazföldi folyosó átengedésére vonatkozó igé
nye, és Lengyelországnak ez elleni tiltakozása miatt kezdődött.

A Lengyelország elleni akcióban a németek a magyar kormány segítségére is számí
tottak. Azt remélték, hogy Kárpátalja visszafoglalásával létrejött lengyel-magyar közös 
határ révén Magyarország közreműködésével Magyarországon keresztül hátba támadhat
ják Lengyelországot. Gróf Teleki Pál miniszterelnök azonban -  kül- és belpolitikai meg
gondolás alapján, elsősorban a lengyelekkel való évszázados baráti kapcsolatokra való 
tekintettel -  1939. július 13-án Hitlernek írott levelében közölte, hogy „Magyarország, 
amennyiben az adott körülményekben nem áll be komoly változás, erkölcsi meggondolá
sokból nincs abban a helyzetben, hogy hadműveletekbe kezdjen Lengyelország ellen ’.36

Hitler ezen mérhetetlenül felháborodva közölte, hogy nem is tart igényt Magyar- 
ország részvételére a Lengyelország elleni háborúban, csak azt kéri, hogy Magyaror
szág semleges maradjon. Magyarország semleges maradt, de Teleki -  becsületbeli 
kötelességként -  titokban magyar légiót szerveztetett és küldött az elkeseredetten 
védekező lengyel hadsereg támogatására, majd amikor a harc eldőlt, megnyitotta a 
határt a lengyel menekültek előtt37

A német csapatok 1939. szeptember 1-jén hajnalban -  hadüzenet nélkül -  megtá
madták Lengyelországot. Ezt követően, szeptember 3-án Anglia és Franciaország ha
dat üzent Németországnak. Ezzel kitört a második világháború.

Erdély

Ekkor a magyar kormány a háború kitörésével támadt zavaros helyzetet fel akarta 
használni Romániával szembeni területi követeléseink érvényesítésére. A kormány arra 
számított, hogy a nyugati nagyhatalmak, és Németország is, túlságosan el vannak fog
lalva, így nem válthat ki különösebb komplikációt Románia esetleges megtámadása.

Németország azonban szeptember 7-én figyelmeztette a magyar kormányt, hogy 
,vne támadja meg Romániát, mert a jelen körülmények között Németországnak nem 
állna módjában német csapatokkal Magyarországot e harcában támogatni. "3H

1940 tavaszáig a nyugati fronton a háborúnak semmi jele nem volt. Áprilisban 
azonban a német csapatok megszállták Dániát és Norvégiát, május 10-én pedig meg
indították a nyugati offenzívát Hollandia, Belgium és Franciaország megszállására.

A németek sikeres offenzívája után a magyar kormány elérkezettnek látta az időt 
a Romániával szembeni területi követelések érvényesítésére. A hadsereget mozgósí
tották és a román határra irányították.

Júniusban a Szovjetunió, miután a németek Lengyelország elfoglalása révén elér
ték a szovjet határt, önvédelme érdekében, Romániától visszakövetelte az 1917-ben 
jogtalanul megszállt Besszarábia és Bukovina ukránlakta területeit. Románia azonnal

36 MTA: 214. oldal.
37 Romsics: 245. oldal.
38 MTA: 223. oldal.
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eleget tett a szovjet követelésnek, s a keleti arcvonalon levő csapatait átcsoportosí
totta Erdélybe, nehogy a magyar csapatok a jóformán védelem nélkül maradt Erdély
be akadálytalanul bevonulhassanak.39

Ekkor a magyar kormány július 2-ára a hadsereg valamennyi alakulatát mozgósí
totta. Hitler ugyan még július 10-én is a Romániával szembeni fegyveres akció ellen 
volt, a szovjet fenyegetés hatására mégis a magyar-román konfliktus békés megoldá
sát javasolta, és a román királyt is felszólította, hogy törekedjék lehetőleg a békés 
megegyezésre.40

Ennek alapján 1940. augusztus 22-én Turnu Severinben megkezdődtek a magyar
román tárgyalások. Ezek azonban nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb 
katonai intézkedéseket tett. Augusztus 24-én a tárgyalások megszakadtak.

Ezt követően -  Románia kérésére -  Hitler elhatározta, hogy a magyar-román vi
tát ismét döntőbírói úton rendezik. Ezzel kapcsolatban előzetes tárgyalásra gróf 
Csáky István külügyminisztert és a román külügyminisztert augusztus 30-ára Bécs- 
be rendelték, s megfigyelőként gróf Teleki Pál miniszterelnököt is meghívták. Ezen 
a tárgyaláson a döntőbírói szerepre kijelölt Ribbentrop és Ciano követelésére Csáky 
kénytelen volt beleegyezni, hogy az erdélyi revízió kérdésében a döntőbíró szerepét 
ők lássák el, és az ő határozataikat minden előzetes feltétel nélkül Magyarországra 
nézve kötelezőnek elismerik.4I

Ennek alapján a döntőbírói ítéletet, a „második bécsi döntést ” 1940. augusztus 30- 
án a bécsi Belvedere-palotában hirdették ki. A döntés értelmében 43 104 km2 területet 
kaptunk vissza, 2 577 260 lakossal. A visszacsatolt terület Erdély északi felét és a Szé
kelyföldet foglalta magában. E terület lakosságának az 1941. évi népszámlálás szerint 
52 %-a magyar, 38 %-a román és 10 %-a német, az 1930. évi román népszámlálás sze
rint viszont 49 %-a román, 38 %-a magyar és 13 %-a német nemzetiségű volt.42

Az új határvonal kijelölésében a romániai olajforrások döntő szerepet játszottak. 
A németeknek, még inkább az olaszoknak elsőrendű érdeke volt ugyanis a román 
olajszállítások biztonsága. Attól tartottak, hogyha a döntéssel a kijelöltnél nagyobb 
területet juttatnak Magyarországnak, ez Romániában belső zavargásokat és az egész 
balkáni helyzet felborulását idézhetné elő, esetleg az olaj források megszerzését cél
zó szovjet beavatkozást válthatott volna ki. Ezt nem kockáztathatták, ezért számunk
ra csalódást okozó döntést hoztak.

A döntés értelmében a visszacsatolt területeket a román csapatoknak 14 nap alatt 
kellett kiüríteniük. Észak-Erdély megszállása 1940. szeptember 5-én kezdődött. Az 
első bevonuló csapatok szeptember 5-én reggel 7 órakor Máramarosszigetnél lépték 
át a Tiszát. A bevonulás a következő sorrendben történt43:

Szeptember 5. Érmihályfalva, Nagykároly, Szatmárnémeti, Máramarossziget, 
Aknasugatag.

Romsics: 246. oldal.
MTA: 253. oldal.
MTA: 234. oldal.
Romsics: 250. oldal.
Csima: 40. oldal.
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Szeptember 6-7. Átvonulás a Radnai-havasokon, Mezőtelegd, Élesd, Szilágysomlyó, 
Szilágycsehi, Nagybánya, Magyarlápos, Naszód.

Szeptember 6. Nagyvárad, Nagyszalonta, Székelyhíd, Margitta, Tasnád, 
Felsőbánya, Kapnikbánya, Borsa.

Szeptember 8. Királyhágó, Kraszna, Zilah, Dés, Bethlen, Beszterce.
Szeptember 9. Bánffyhunyad, Hídalmás, Szamosújvár, Szászrégen, és a Maros

áttörés vidéke.
Szeptember 10. Bonchida, Marosvásárhely, Parajd, Korond, a Gyergyói- 

medence, és Gyergyószentmiklós.
Szeptember 11. Kolozsvár, Székelyudvarhely, Székelykeresztúr, és Csíkszereda.
Szeptember 12. Bárót, Nagybacon, és a Csíki-medence déli része.
Szeptember 13. Sepsiszentgyörgy, és Kézdivásárhely.

A bevonuló csapatokat mindenütt nagy örömmel és lelkesedéssel fogadták, külö
nösen Székelyföldön, ahol diadalkapu és virágeső fogadta mindenütt a bevonulókat.

A határtalan lelkesedés ellenére ez a második bécsi döntés sem váltotta valóra 
reményeinket. Nagy csalódást okozott, hogy a kijelölt határvonal Kolozsvártól 4 
km-re húzódott, és Marosvásárhely is határszéli város lett. Csalódás volt a 
Kolozsvár-Nagyenyed-Tövis-Segesvár-Brassó vasútvonal és Brassó elszakítása, 
valamint az a tény is, hogy a nagysármási földgázmezőt a románok birtokában 
hagyták. így megtörtént az, hogy Székelyföldnek nem volt vasúti összeköttetése 
Erdély nyugati területeivel, mert az Apahida-Marosludas közötti vasútvonalsza
kasz nem került hozzánk.

A csalódáson kívül a döntésért nagyon keserves árat is kellett fizetnünk. Eszak- 
Erdély és Székelyföld visszacsatolásáért Hitler -  a hadisarc harmadik tételeként -  sú
lyos számlát nyújtott be. Már a döntés kihirdetésekor olyan német-magyar kisebbsé
gi megállapodást kellett a magyar kormány képviselőinek aláírni, amely különleges 
jogokat biztosított a magyarországi német kisebbségnek:

A Volksbundot a magyarországi németek egyedüli pártjának kellett elismerni, kö
telezettséget kellett vállalni arra, hogy a hazai államapparátusban megfelelő arány
számban helyet biztosítunk a német származású lakosoknak. Ezenkívül vállalni kel
lett azt is, hogy a Németországba irányuló élelmiszer- és takarmányszállításokat a 
hazai szükséglet rovására is növelni fogjuk. Szálasit szabadlábra kellett helyezni. Be 
kellett vezetni a jegyrendszert, és 1940. november 20-án csatlakoznunk kellett a 
német-olasz-japán Háromhatalmi Szerződéshez. Ezzel gyakorlatilag teljesen fel kel
lett adnunk az ország függetlenségét!44

Babits „Ezerkilencszáznegyven” című, Észak-Erdély és Székelyföld visszacsatolá
sa alkalmából írott, alábbi versében nagyszerűen örökítette meg azt az ellentmondásos 
kettősséget, amely az 1938-1944 közötti időszakot jellemezte, s amely az elszakított te
rületek visszacsatolása feletti öröm és a németek által ránk kényszerített helyzetben bi
zonytalanná vált jövő miatti aggódás egyidejűségében jutott kifejezésre.

44 Romsics: 247 oldal.
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Ezhrkilhncszáznegyven

Mi minden voltál már nekem, édes hazám! 
Egész világ, melyben kedvtelve utazám... 
Meghitt otthon, ahol nyújtóztam szabadon... 
Kemény pados börtön és bujdosó-vadon...

Észrevétlen voltál, mint a jó levegő, 
majd égő fájdalom, mint a szoros cipő... 
Homlokomon bélyeg... a nyakamon járom...
De mostan kősziklám vagy és erős váram.

Fölforrtak az idők, egy nagy had a világ.
Most gyűrd be, magyar, a süveged taraját, 
s amint büszke voltál harcaidra hajdan, 
légy büszke békédre e nagy zivatarban.

Mert csodálatos és hősi a te sorsod 
harcolnod kell, mikor más nyugodt és boldog, 
s mikor körülötted tombol az egész föld, 
te maradsz türelmes, mozdulatlan és bölcs.

Immár a népeket terelik mint nyájat, 
emberek futkosnak, mint riadt patkányok, 
városok lángolnak telhetetlen tűzben, 
nemzetek halálát engedte az isten.

Te állsz vén bástyádon fürkészve, hallgatag. 
Gonosz, szomszéd szelek borzasztják hátadat. 
Szemed úgy száll szerte, mint a bibliai 
özönben a Noé csapzott galambjai.

Mire tart a végzet s mily sorsra szánt minket? 
Micsoda jövőnek magvaivá rendelt?
Oh, ki tudja, milyen nehéz parancsokat 
hordunk már zsebünkben titkos pecsét alatt!

Várakozva állunk, mint ki némán, hosszan 
áll egy kényes strázsán, s vigyáz és nem moccan; 
s ahogy a rossz évek rozzanva meghagyták, 
néz ránk a vén bástya, a nyűgös szabadság.

Meg ne inogj, népem, tarts ki nagy strázsádon, 
mert kell ma a bástya az omló világban, 
s talán épen ez a te nehéz parancsod: 
tartani keményen a kopott ős roncsot.

Mert nem véd az, amit te meg nem tudsz védni, 
de rozzantan is szent, ami tiéd s régi.
Átkoztad elégszer... kicsi volt magadnak...
S ma áldott, és tágabb, mint nagy birodalmak.

Mi minden voltál már nekem, édes hazám!
De most érzem csak, hogy mi voltál igazán. 
Most érzem, hogy nincs hely számomra kívüled 
s mi börtönnek látszott, szabadság tornya lett.

Most érzem, hogy sorsom a hazámnak sorsa, 
mint fához a levél, hulltomig kapcsolva, 
mert nem madár vagyok, hanem csak falevél, 
mely ha fája kidőlt sokáig ő sem él.

Délvidék

A második bécsi döntés után H itler következő célpontja a Balkán lett. A 
Szovjetunió elleni támadáshoz szüksége volt a Balkánra, hogy a déli irányból 
tervezett támadáshoz zavartalan felvonulást biztosítson. Első lépésként, miután 
a német csapatok már Románia és Bulgária területén állomásoztak, hozzánk ha
sonlóan ezeket is kényszerítették, hogy csatlakozzanak a Háromhatalmi Egyez
ményhez.

Ekkor Teleki Pál miniszterelnök a németbarát politikusokkal szemben felis
merte a Jugoszlávia német lerohanása következtében Magyarországot fenyegető 
veszélyt, azt, hogy M agyarország a németek által megszállt országok gyűrűjébe 
kerül, s ezáltal önállóságának még azt a maradékát is elveszti, amellyel addig 
rendelkezett. Ezért a magyar kormány -  a német hatalmi túlsúly elleni védekezés 
reményében -  1940. december 12-én Jugoszláviával „ örökbarátsági szerződés 
t kötött45

45 MTA: 281-282. oldal.
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Hitlernek azonban távlati célja, a Szovjetunió elleni fegyveres támadás érdeké
ben szüksége volt Jugoszláviára. Belgrádot nem volt könnyű rávenni, hogy elkö
telezze magát Németország mellett. A nyomásgyakorlás különböző módszereinek 
alkalmazásával mégis elérte, hogy 1941. március 25-én a belgrádi kormány is alá
írta a Háromhatalmi Egyezményt. Két nappal később, március 27-én azonban 
Belgrádban németellenes felkelés tört ki, amellyel az egyezményt aláíró kormányt 
eltávolították.

Ennek következményeként Hitler elhatározta Jugoszlávia lerohanását. Már a 
belgrádi felkelés kitörése napján levélben tájékoztatta Horthyt elhatározásáról és kér
te a német csapatok Magyarországon történő átvonulásának engedélyezését, és a ma
gyar csapatoknak a németek oldalán Jugoszlávia elleni hadbalépését. Ennek ellené
ben felajánlotta az 1919 előtt Magyarországhoz tartozott, és Jugoszláviához csatolt 
minden terület visszacsatolását Magyarországhoz.

Horthy már március 28-án válaszolt Hitlernek, és -  anélkül, hogy a kormány vagy 
legalább a miniszterelnök, Teleki Pál véleményét kikérte volna -  közölte, hogy Ma
gyarország hajlandó kéréseit teljesíteni.

Teleki már számolt ezzel az eshetőséggel, de Horthy hivatalos állásfoglalása után 
már nem tehetett egyebet, mint hogy a beavatkozást feltételekhez, többek között Ju
goszlávia széteséséhez kötötte, hogy ezzel haladékot nyerjen. Közben pedig, márci
us 30-án, a londoni magyar követ útján igyekezett megtudakolni a nyugati hatalmak
nak a Jugoszlávia elleni, feltételekhez kötött és „német kényszer hatása alatt”, a Ju
goszláviában élő magyar és német kisebbség védelme érdekében végrehajtandó ma
gyar támadással kapcsolatos állásfoglalását.

Április 2-án megérkezett a válasz. A londoni magyar követ közölte, hogy a német 
csapatoknak magyar területről végrehajtott támadása esetén Anglia megszakítja kap
csolatait Magyarországgal.

Teleki erre a válaszra nem számított. Azt remélte, hogy a „német kényszer ha
tása alatt cselekvő” Magyarország beavatkozását nem tekintik majd hadüzenetet 
kiváltó oknak. A brit válasz, és az a tény, hogy nem egészen négy hónappal az 
örökbarátsági szerződésnek Jugoszláviával történt megkötése után olyan döntést 
kellett hoznia, amely M agyarországot a Jugoszlávia elleni agresszív támadás ré
szesévé tette, Telekit annyira megrázta, hogy az ezzel kapcsolatos politikai és er
kölcsi felelősség súlya alatt összeroppant, és 1941. április 3-ára virradó éjszaka 
főbe lőtte magát.

Úgy érzem, tartozunk Teleki Pál emlékének azzal, hogy április 3-a hajnalán Hor
thynak írott búcsúlevelét, és Kozma Miklósnak saját naplótöredékében Telekiről szó
ló megemlékezését ebben az írásban a jövendő erdészgenerációk számára 
megőrizzük.

A Horthynak írott búcsúlevél46:

46 MTA: 296. oldal.
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Kozma Miklós naplótöredé
kében 1941. április 3-i dátummal
a következőket jegyezte fel:

„ Teleki, ki nem egyszer han
goztatta előttem történelmi kül
detését azt, hogy a végsőkig ki
tart helyén, nem csak ezért ment 
a halálba. Elő mementó akart 
lenni minden magyarnak és egy
ben még halálával is szolgálni 
akarta nemzetét. Végeredmény
ben lemondhatott volna, ha nem 
akarja tovább csinálni azt a poli
tikát, amire az események 
kényszerítették, de ő még ennél is 
súlyosabb utat választott. Annál 
többet senki nem adhat hazájá
ért. Hogy’ ez milyen tett volt, azt 
a történelem fogja méltatni, 
alakja már ma is történelem. ”47 

Végül Teleki igaz emberségé
nek és igaz magyarságának szem
léltetése céljából álljon itt még a 
halála előtt egy hónappal a londo
ni és a washingtoni magyar követ
nek írott politikai hagyatékának 
szövege: ,A  magyar kormánynak 
fő  feladata ebben az európai há
borúban az, hogy> Magyarország 
katonai, anyagi és népi erejét a 
háború végéig konzerválja. Min
denáron távol kell maradnia a 
konfliktusban való részvételtől. A 
háború kimenetele kétséges. De 
minden eshetőségben Magyaror
szágnak fontosabb, hogy megté- 
pázatlanul álljon ott az európai 
konfliktus befejeződésének perió
dusában. Nagyon könnyen meg
történhetik, különösen Németor
szág esetleges vereségének esetén.

47 MÓL K-429-13-1. 244. oldal.
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hogy a háború végén akár egész Európában, akár Európának ebben a keleti részében 
kaotikus állapotok állanak be, amelyek legnagyobb veszéllyel azon államokra fognak 
járni, amelyek védtelenek, amelyek anyagi eszközeiket és hadseregüket a konfliktus 
befejeződése előtt feláldozták. Magyarországot különböző veszélyek fenyegetik vagy fe
nyegethetik. Az orosz veszély a román veszély az általános kommunista veszély, 
amely Európának ezt az egész részét, melyben Magyarország fekszik, érheti. Mind
ezeknek következtében a magyar politika vezetőinek első, majdnem egyetlen feladata, 
hogy Magyarországot épen és erőben megtartsák a háború végéig. Kockáztatni az or
szágot, fiatalságunkat, hadierőnket csak önmagunkért szabad és senki másért. 4H

A magyar kormánynak másik fő  feladata az, hogy a magyarság nemzeti érzését és 
ezzel kapcsolatosan szabadságszeretetét, függetlensége fenntartásáért való áldozat- 
készségét, nemzeti gondolkodásunk fenntartását mindenféle idegen eszmével szem
ben is fenntartsa.

Feltehetően Teleki kétségbeesett tettének köszönhető, hogy Nagy-Britannia a Jugo
szlávia elleni hadbalépés után Magyarországnak nem üzent hadat, csak a diplomáciai 
kapcsolatokat szakította meg április 6-án, amikor a német csapatok Magyarországon 
keresztül megtámadták Jugoszláviát. Ekkor Churchill, Nagy-Britannia miniszterelnö
ke, kijelentette, hogy amíg a magyar alakulatok a szövetségesekkel közvetlenül nem 
kerülnek szembe, addig Anglia és Magyarország között nem lesz hadiállapot.49

A német csapatok 1941. április 6-án megtámadták Jugoszláviát. A magyar hon
védség csak öt nappal később, április 11-én lépte át a magyar határt, miután Zágráb
ban kikiáltották Horvátország önállóságát, s ezzel Jugoszlávia szétesése -  amit Tele
ki a beavatkozás feltételéül szabott -  bekövetkezett.

A magyar csapatok néhány nap alatt elérték a régi magyar határt, a Duna vonalát, 
amelyen túl már csak a gyorshadtest ment tovább, német alárendeltségben.

Jugoszlávia német megszállásában való katonai részvételért cserébe megkaptuk 
Bácskát, a baranyai háromszöget és a Muraközt. A Hitler által eredetileg nekünk ígért 
Bánságot a németek maguknak tartották meg. így a délvidéki akció eredményeként 
visszakaptunk 11475 km2 területet, 1 030 027 lakossal. A visszacsatolt terület lakos
ságának -  a magyar adatok szerint -  39 %-a magyar, 19 %-a német és 16 %-a szerb 
nemzetiségű volt. A jugoszláv népszámlálás szerint viszont a magyarok részaránya 
csak 3o %-ot ért el, a délszlávoké együttesen meghaladta a 43 %-ot.

Ezért az „ajándékért” Hitler ugyan külön számlát nem nyújtott be, az ajándéknak 
mégis nagyon súlyos ára volt. Ennek egy részét Teleki halálával előlegként már meg
fizettük. A másik, nagyobb hányadára még több mint két hónap haladékot kaptunk. 
1941. június 26-án azonban ezt is meg kellett fizetnünk: Kassa szovjet támadásnak 
álcázott, de Krúdy Adám repülőezredes, a kassai repülőtér parancsnokának Bárdossy 
miniszterelnökhöz intézett írásbeli jelentése szerint50 egyértelműen a németek által 
történt bombázásával kikényszerítették, hogy belesodródjunk a második világhábo

MTA: 288-289. oldal.
Romsics: 250. oldal. 
MTA: 338. oldal.
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rúba; csatlakozzunk a Szovjetunió elleni német támadáshoz, és ezzel feláldozzuk az 
ország katonai, anyagi és népi erejét ahelyett, hogy ezeket -  Teleki politikai hagya
tékának megfelelően -  épen és erőben a háború végéig konzerváltuk volna.

Az 1938-1941-ig megvalósult határmódosítások eredményét összegezve, a visz- 
szakapott, illetve visszaszerzett területek nagysága együttesen elérte az 1920-as te
rületi veszteségek 40 %-át. Az ország területe 93 ezer km2-ről csaknem 172 ezer 
km2-re, a lakosság száma pedig 9 millióról 14,7 millióra nőtt. A közel 5 milliós né
pességgyarapodásnak mintegy fele magyar, 20 %-a román 10 %-a ruszin, 8-9 %-a 
délszláv, a többi pedig a német és szlovák nemzetiséghez tartozott. A területi válto
zások az ország gazdasági helyzetét alapvetően nem módosították. Néhány fontos 
nyersanyagból, például fából és sóból ugyan megszűnt a behozatali kényszer, de a 
legfontosabb ipari bázisok Dél-Erdélyben, illetve Szlovákiában maradtak. (Az el
szakított országrészek visszacsatolási fázisait a Melléklet első lapjain három színes 
térképábra szemlélteti!)

Magyarország területének és népességének gyarapodása, 1938-1941

Országrész Terület km Népesség (fő) Ebből magyar (%)

Trianoni Magyarország 93 073 9 319 992 92,9

Felvidék, 1938. november 2. 11 927 1 062 022 84,1

Kárpátalja, 1939. március 12 061 694 022 10,1

Eszak-Erdély, 1940. augusztus 43 104 2 577 260 52,1

Délvidék, 1941. április 11 475 1 030 027 39,0

Magyarország 1941 végén 171 753 14 683 323 77,4

Forrás: Fogarasi Zoltán: A népesség anyanyelvi, nemzetiségi és vallási megoszlása törvényhatóságonként 1941-ben. 
Magyar Statisztikai Szemle. 1941. 1-28. oldal
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