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Szovjet népirtás Kárpátalján. A 4. Ukrán Front 
Katonai Tanácsa határozatainak végrehajtása 
az NKVD-jelentések tükrében, 1944–1946
Az eltelt húsz év alatt sikerült elegendő levéltári anyagot összegyűjteni, rész-

ben pedig nyilvánosságra hozni ahhoz, hogy a kárpátaljai polgári lakossággal szem-
ben 1944 őszén és 1945 elején a szovjet katonai hatóságok által elkövetett törvény-
telenségek tényét meggyőző adatokkal, nevekkel alátámasztva minden részletében
fel tudjuk tárni. Ebben az előadásban elsősorban a 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa
0036. számú határozatának végrehajtását mutatjuk be az 1944–1945 között keletke-
zett, az NKVD és más szovjet központi katonai adminisztráció által megfogalma-
zott jelentések tükrében. 

A fentebb jelzett kérdéskörhöz kapcsolódó, de eddig ismeretlen anyag- és in-
formációbőség miatt nem térünk ki a szovjet megszállás, az elcsatolás és a szov-
jetizálás valamennyi kérdéskörének historiográfiai elemzésére. Nem foglalkozunk 
a kommunista diktatúra megtorló tevékenységével Kárpátalján, amely jóformán a 
négymegyényi terület elcsatolásától a Szovjetunió (1944–1991) felbomlásáig tartott.
A szűk terjedelem miatt nem térünk ki a Csonka-beregi, kelet-szlovákiai (Ung- és
Latorca vidéke) és Máramarossziget és körzetének területfoglaló akcióira, ahonnét a 
magyar és német származású katonaköteles férfiakat (mintegy 10 000 főt) jogtalanul 
begyűjtötték. 

1. Kárpátalja szovjetek általi elfoglalásának katonapolitikai előkészítése,
végrehajtása, röplapakciók, kommandatúrák felállítása

Joszip Visszarionovics Sztálin vezetése alatt Klement Jefremovics Vorosilov 
marsall, az Állami Védelmi Bizottság (ÁVB, a második világháború alatt ez a bizott-
ság gyakorolta a Népbiztosok Tanácsa helyett a legfőbb hatalmat) elnökhelyettese,
Lavrentyij Pavlovics Berija, az SZSZKSZ belügyi népbiztosa szervezésével 1944. júli-
us 30-án az ÁVB úgy döntött, hogy Kárpátalja elfoglalása és megszállása érdekében
az 1. és a 2.  Ukrán Front érintkezési pontján létrehozza a 4. Ukrán Frontot. Dönté-
sük meghozatalánál számoltak Kárpátalja megszállásának katonai-politikai fontos-
ságával és a hegyvidéki hadműveletek sajátosságaival (Dovhanics, 1997:69.). 

A főhadiszállás augusztus 5-én Ivan Juhimovics Petrov vezérezredest nevezte
ki a front parancsnokává, F. K. Korzsenyevics altábornagyot pedig a törzskar főnö-
kévé. A 4. Ukrán Front Katonai Tanácsának tagja lett a kegyetlenségéről hírhedt Lev 
Zaharovics Mehlisz vezérezredes, a SZMERS (a Szmerty Spionam – Halál a kémek-
re kifejezés rövidítése, szovjet katonai kémelhárítás) és az NKVD (szovjet politikai
rendőrség, feladata az állambiztonság védelme volt) egyik felettese is, aki hozzálátott tt
a kárpáti támadó hadművelet gondos előkészítéséhez, végrehajtásához.

A hadművelet egyetlen katonapolitikai eseménynek – Románia háborúból 
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való kiugrásának – köszönhette sikerét, a kiugrás következményeként ugyanis Kár-
pátalja a Vörös Hadsereg „ölébe hullott”. Négy hét múltán, 1944. október 27-én a
szovjet haderő Ungvárt is elfoglalta. Ezen a napon Sztálin aláírásával ünnepi pa-
rancsot hoztak nyilvánosságra, amely egyebek mellett „hadi szempontból fontos 
hídfőállás” (Sljahomzsovnya, 6. 1965:4.) elfoglalását említi. Ebből az alkalomból
ugyanazon a napon, este 21 órakor Moszkvában 224 ágyúból leadott 20 díszsortűz-
zel üdvözölték a 4. Ukrán Front „dicső csapatait” (Kucenko, 1970: 16.). Az október
29-én elfoglalt Csapot azonban nem sikerült megtartani, a város többször cserélt 
gazdát, a magyar és német csapatok csak november 26-án vonultak vissza, mivel a
teljes bekerítés fenyegette őket. Ungvár elfoglalásánál 2 500 magyar és német kato-
nát ejtettek foglyul. Kárpátalja elfoglalása 3 147 szovjet katona életébe került, ebből 
2 730 fő név szerint ismert, 417 fő neve ismeretlen (Kerecsanyin, 1997: 641.).

A 4. Ukrán Front katonai adminisztrációja az elfoglalt városokban, nagyobb
településeken (Kőrösmező, Rahó, Alsó-Verecke, Uzsok, Voloszjanka, Felső-Verecke,
Volóc, Alsó-Sztudennye, Gyilova, Koszovszka Poljana, Nagybocskó) 1944. október
28-tól a katonai közigazgatás helyi megszilárdítása érdekében városparancsnokságo-
kat állított fel. A kinevezett tiszteket Korzsenyevics altábornagy és törzsparancsnok 
írásos instrukcióval látta el arra vonatkozólag, hogyan szervezzék meg tevékeny-
ségüket és kapcsolatukat a lakossággal, az ellenséges elemek felkutatását, valamint 
„tartózkodó” együttműködésüket a csehszlovák katonai adminisztrációval (TSU,
2007: 238. sz. ü., 421-422.). 

2. Rendelet a kollektív büntetés elvének alkalmazásáról

Az eddig felkutatott levéltári anyagok ismerete egyértelművé teszi, hogy a 
Vörös Hadsereg által elfoglalt Kárpátalja szovjetizálásának, a magyarok és németek 
elhurcolásának projektje moszkvai, Sztálin által jóváhagyott forgatókönyv szerint 
az NKVD főrendezésében és a 4. Ukrán Front cselekvő oltalma alatt valósult meg.
Fény derült arra is, kinek milyen szereposztás jutott. A civil kulcsszereplők között
találjuk a kárpátaljai illetőségű Ivan Turjanica kommunista vezért, akinek azt a 
feladatot szánta Berija, hogy a Csehszlovákia részeként jegyzett Kárpátalja Szovjet-
unióhoz való csatolásának programját pártvonalon, bolsevik statiszták bevonásával 
vezényelje le, abból kiindulva, hogy Beneš Kárpátalját Sztálinnak ígérte. A beneši 
ígéret realizálása érdekében egy sor politikai színjátékot kellett lebonyolítani: a kár-
pátaljai kommunista párt vezető szerepének megszilárdítását, a Kárpátalja elcsato-
lását elősegítő népbizottságok létrehozását, az etnikai tisztogatások elősegítését, a
népbizottságok első kongresszusának megszervezését, Kárpátontúli Ukrajna kiki-
áltását, a Néptanács megválasztását, az Ukrajnával történő egyesülés hitelességét
igazolni kívánó Manifesztum elfogadását, aláírási kampányok szervezését, a nép és
a Szovjetunió  „ellenségeivel” való leszámolást, a csehszlovák kormánymegbízotti
hivatal kárpátaljai tevékenységének akadályozását, kiszorítását, a Kárpátalja sorsá-



80 kitekintés | Somogy | 2015. 1. szám

Dupka György: Halottaink 1944–1959

ról folyó szovjet–csehszlovák tárgyalások elősegítését, a szovjetizálás programjának 
megvalósítását stb. Az operatív tennivalók beindítása érdekében Ivan Turjanica, a 
Moszkvához hű kárpátaljai kommunisták vezére az I. Csehszlovák Hadtest politikai 
tisztjeként és a szovjet titkosszolgálat kiképzett ügynökeként 1944. október 28-án ta-
lálkozott Petrov hadseregtábornokkal, a 4. Ukrán Front parancsnokával, Hruscsov 
ukrajnai pártvezérrel (TSU, 2007: 413. sz. ü., 695-698.), Mehlisz vezérezredessel, a 4. 
Ukrán Front Katonai Tanácsának tagjával. Az utóbbi két kulcsszerepet játszó sze-
mély kíséretében még aznap Munkácsra érkezett, hogy Kárpátalja sorsáról döntse-
nek (TSU, 2007: 364. sz. ü., 593. 599.). A pártaktíva itt lezajlott ülésén az elvárásoknak 
megfelelően különböző döntéseket hoztak, többek között a „hadtápterületnek szá-
mító Kárpátalja teljes megtisztítását” indítványozták. Ezt a dokumentumot, amely-
ben „a kárpátaljai nép bizalmát nem élvező személyek ideiglenes izolálásáról” volt
szó (Dupka, Korszun, 1997: 11.), Turjanica 1944. november 11-én írta alá. Az általa 
jegyzett rendelet javaslatai alapján Fagyejev vezérőrnagy, a 4. Ukrán Front hátor-
szágának ellenőrzésével megbízott NKVD-osztagok parancsnoka és Levitin ezredes,
a törzsparancsnok helyettese elkészítette a végrehajtás koncepcióját, majd katonai 
forgatókönyvét. A továbbiakban Berija és Sztálin tudtával kulcsszerepet játszottak 
a polgári lakosság internálásának előkészítésében és lebonyolításában. Fagyejev sze-
mélyesen terjesztette a 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa elé azt a felvetését (KU, 2009:
353-355.), hogy a magyar- és németlakta települések férfilakosságát, mint az ellenség 
képviselőit, internálni kell, mert megakadályozhatják a szovjet rendszer bevezetését
Kárpátalján. Fagyejev és Levitin elképzelése az volt, hogy 1944. november 14-től 17-
ig végrehajtják a 15–50 év közötti magyar és német férfiak katonai regisztrációját.
(Nem tévedés, kezdetben ugyanis az 1927–1929-es születésű, leventekorú fiatalokat 
is nyilvántartásba vették – D. Gy.) A második hivatalos regisztrációt 1944. november 
18-ra tervezték, ekkor már a 18–50 év közötti volt magyar és német katonák, tisztek, 
közhivatalnokok, csendőrök, rendőrök és katonaköteles korú férfiak letartóztatásá-
val és katonai őrizet alatti, a legközelebbi hadifogoly-gyűjtőhelyre kísérésével. 

A 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa 1944. november 12-i ülésén operatív vég-
rehajtásra jóváhagyták a 0036-os sz., szigorúan titkos rendeletet, amelynek aláírói
Petrov hadseregtábornok, valamint a front katonai tanácsának tagjai: Mehlisz vezér-
ezredes, Novikov vezérőrnagy és Kariofilli tüzérségi altábornagy voltak. A kilenc
pontból álló dokumentum a legfelső katonai hadvezetés által jóváhagyott „kollektív 
bűnösség és büntetés elvének” kárpátaljai alkalmazását írta elő: „Számtalan telepü-
lésen katonaköteles magyar és német nemzetiségű személyek élnek, akiket csakúgy,
mint az ellenség katonáit is, le kell tartóztatni és fogolytáborba küldeni!” (KU, 2009: 
219. sz. ü. i., 353-355.).

A rendelet pontosította a végrehajtás időpontjait és a behívandók korhatárát,
és felhívta a katonai akció vezetőinek figyelmét: 1944. november 14-től november
16-ig a városok és nagyobb települések katonai parancsnokai nemzetiségüktől füg-
getlenül vegyék nyilvántartásba azokat a katonákat és tiszteket is, akik a német és
a magyar hadseregben szolgáltak, és ami a legfontosabb, vegyék nyilvántartásba
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mindazon 18–50 év közötti német és magyar nemzetiségű hadköteles személyeket 
(azaz polgári személyeket, akik semmilyen hadseregben nem szolgáltak), akik a fel-
szabadított Kárpát-Ukrajna területén élnek, továbbá a magyar rendőrség és csendőr-
ség valamennyi tisztviselőjét és alkalmazottját. A katonai parancsnokoknak javasol-
ták, hogy a nyilvántartásba vétel során mindenkit tájékoztassanak, november 18-án 
kötelesek másodszor is jelentkezni, hogy ezt követően az egész kontingenst, köztük a
hadköteleseket menetoszlopokban a hadifoglyok számára létesített gyűjtőlágerekbe
kísérjék. 

A rendelet külön kitért a magyar csendőrség és rendőrség tisztviselőire és al-
kalmazottaira, akiket a nyilvántartásba vétel után november 18–19. között át kell 
adni a „SZMERS egységeinek és a hadtápterületet fedező határőr alakulatok felderí-
tő szerveinek”. Itt megjegyzendő: a túlélőktől tudjuk, a rögtönítélő hadbíróság vala-
mennyiüket halálra ítélte és kivégeztette.

A rendelet 4. pontja előírta, hogy a letartóztatottak részére 1944. november 
17-ig hadifogoly-átvevőhelyeket kell létrehozni Perecsenyben és Huszt környékén.
Az 5. pont felszólította Fagyejev vezérőrnagyot, hogy az általa felügyelt NKVD-csa-
patok erőteljesebb munkát fejtsenek ki a fentebb felsorolt személyek felkutatása és
letartóztatása céljából. A 6. pont felszólította Kacnelszon vezérőrnagy hadtápfőnö-
köt, hogy az akciót regionálisan irányító katonai kommandánsoknak engedélyezze
a front toborzóhelyein parkoló Willis gépkocsik használatát. A 7. pont engedélyezte a
települési kommandánsok helyőrségeinek felhasználását a letartóztatottak védőkísé-
retének megerősítésére. A 8. pont utasította a hadtápfőnököt, hogy 1944. november 
18-tól szervezzen elegendő számú étkeztetőállomást az Ungvár–Szambor és Szoly-
va–Szambor menetvonalon. A 9. pont újra Fagyejev vezérőrnagyot szólította fel,
hogy a rendelet végrehajtása céljából 1944. november 12-én 15. 00 órára hívja össze
értekezletre a katonai kommandánsokat és helyetteseiket.  

Ezen az értekezleten Fagyejev ismertette a katonai parancsnokokkal és helyet-
teseikkel a küszöbön álló akció lényegét és a katonai parancsnoknak a front katonai
tanácsával egyeztetett parancsát, amit 1944. november 13-án kellett kihirdetni Kár-
pátalja valamennyi városában és községében. A kiadott 0036. sz. rendelethez mel-
lékelték a „városparancsnokság 2. számú parancsát”, szintén 1944. november 13-i 
keltezéssel. 

Mint láthatjuk, az akciót gyorsan, körültekintően készítették elő. A parancsot
magyar nyelvre is lefordították és az ungvári Miravcsik-féle nyomdában több száz 
példányban kinyomtatták. A magyar nyelvű plakát szövege így hangzott:

„1. Folyó évi november 14-től három napon belül jelentkezni kötelesek a legkö-
zelebbi városparancsnokságon mindazok a katonák és tisztek, akik magyar és 
német hadsereg kötelékébe tartoztak és a felszabadított Kárpátalja területén 
maradtak.
Jelentkezni tartoznak a német és magyar nemzetiségű hadköteles egyének is
18 évtől 50 éves korig.

2. Ezen határidőn belül kötelesek ugyancsak jelentkezni mindazok, akik a ma-
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gyar megszállás alatt Kárpátalján a rendőrség vagy csendőrség szolgálatában
álltak.

3. Jelentkezni csak a városparancsnokságon lehet naponként reggel 9-től este 
7-ig. A jelentkezés utolsó napja 1944. évi november hó 16-ika.

4. Mindazok, akik a jelentkezésnek nem tesznek eleget, le lesznek tartóztatva 
és a haditörvényszék elé kerülnek. Városparancsnok” (Egyetlen bűnük…, 
1993:8.).

1944. november 13-át követően a „városparancsnokság 2. számú parancsát” 
a magyar- és németlakta településeken is kifüggesztették. A helyhatósági vezetők a
városparancsnokokkal közreműködve agyalták ki a „háromnapos munkára”, illetve
hidak, utak javítására mozgósító mesét, amit kidoboltattak a kisbírókkal is, azzal a
kiegészítéssel, hogy az érintettek „három napra elegendő élelmet vigyenek maguk-kk
kal”. 

Ilyen rövid idő – gyakorlatilag egy nap – alatt nehéz volt mindezt megvalósí-
tani. Az akció tervét valószínűleg már előre pontosan kidolgozták. Később kiderült, 
az akció szervezését kapkodás, túlméretezettség, csalások jellemezték, valamint a 
rossz élelmezés következményei, amelyek már az első napokban sok kárpátaljai szá-
mára végzetesnek bizonyultak. A „letartóztatandó” személyek túlnyomó többsége
– akik már november 16-án benyújtották igazoló okmányaikat – november 18-án 
csak azért ment el ismét a jelentkezési helyre, hogy visszavegye azokat. Arra már
nem volt lehetőségük, hogy hazamenjenek személyes holmijaikért, élelemért, s hogy 
elbúcsúzzanak hozzátartozóiktól. Miután ellenőrizték adataikat, már csak kísérettel
vonulhattak ki az udvarra vagy az utcára – lényegében lágerviszonyokba csöppen-
tek. A körülzárt udvaron és az utcán tovább folytatódott a begyűjtöttek megtévesz-
tése, a katonai hatóságok emberei ugyanis azzal hitegették őket, hogy „ideiglenes,
háromnapos munkáról” van szó, élelmezésüket útközben fogják megszervezni. Né-
hány tekintélyt élvező magyar agitátor, köztük Uszta Gyula partizánvezér és Illés
Béla őrnagy (író) biztatta az embereket. Egyes településeken ünnepélyes külsőségek 
között, dobszóval, papok és hatósági személyek áldásával búcsúztatták a „három-
napos munkára” indulókat. Valóban nehezen volt elképzelhető, hogy az egész csak 
káprázatos színjáték, amely a statiszták többsége számára a halálba vezető utat je-
lenti.

3. Az akcióban közreműködő egységek felkészítése,
az internálás végrehajtása

A magyarok és németek begyűjtésére vonatkozó részletes utasításoknak szin-
tén a nyomára bukkantunk (TSU, 2007: 250. sz. ü., 433-435.). Portnyagin őrnagy, a
4. Ukrán Fronthoz tartozó NKVD-csapatok egyik osztályának vezetője „szigorúan
titkosított” parancsot (0047. sz., 1944. XI. 15.) fogalmazott meg a 0036. sz. rendelet
végrehajtását végző NKVD-alakulatok számára.
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Ezzel a paranccsal indult be az NKVD és a SZMERS gyilkos, népirtó gépeze-
te: a lakosság megszűrését, izolálását, a begyűjtést, letartóztatást, internálást, elhur-
colást szigorúan hajtották végre.

A moszkvai Orosz Állami Hadtörténeti Levéltárból nemrég több titkosított, 
a 0036. sz. rendelet végrehajtásával kapcsolatos NKVD-jelentés került elő. A műve-
leti feladatokat személyesen L. Mehlisz vezérezredes irányította, aki naprakész be-
számoló jelentéseket kapott Fagyejev vezérőrnagytól, a végrehajtást koordináló, a 
hadtápterületeket fedező NKVD-csapatok parancsnokától. Több NKVD-jelentés az
1944. november 18. és december 17. közötti időszak történéseiről és a kialakult hely-
zetről tájékoztatja felettesét. Részletezett számadatokkal igazolja a rendelet szerint 
beütemezett regisztrálás eredményét, a célszemélyek letartóztatását, katonai rang 
és nemzetiség szerinti csoportosítását. Ebben az akcióban 16 városparancsnokság 
vett részt: Ungvár, Munkács, Beregszász, Nagybereg, Huszt, Tiszaújlak, Nagyszőlős, 
Bátyú, Drahovo, Perecseny, Poroskovo, Poljana, Szolyva, Szerednye, Nagyberezna,
Kisberezna. Kimutatást készített az elkülönített szlávokról (ukrán, ruszin, szlovák, 
cseh), összesítő adatokat közölt a letartóztatottakról, akiket fegyveres kísérettel ha-
difogoly-átvevőhelyekre irányítottak. Ugyancsak kimutatást készített azokról a sze-
mélyekről, akik a kitűzött időpontban (november 18-án) nem jelentek meg a máso-
dik regisztráción. Végül beszámolt arról, hány bujkáló személyt sikerült elfogni és 
lágerbe kísérni. A jelentésben olvasható táblázatok számadatai megdöbbentő bizo-
nyítékként igazolják, mennyire körültekintően szervezték meg az etnikai tisztoga-
tást a magyar- és németlakta településeken. A további jelentések szintén az NKVD
felgyorsuló gyilkos gépezetének a magyarokra és németekre/svábokra mért csapása-
it szemléltetik.

A Szolyváról a turkai (Lembergi terület) gyűjtőlágerbe irányított menetoszlo-
pokból többen megszöktek. Ezzel kapcsolatban ismertté vált az a jegyzőkönyv (TSU,
2007: 262. sz. ü., 447-448.), amit Kulik hadnagy, a konvoj parancsnoka, Belickij al-
hadnagy, a konvoj parancsnokának helyettese, Bozin őrmester, Zub szakaszvezető, 
Pözsikov és Zsaludkov vöröskatona írt alá. Az aláírók jelezték feletteseiknek, a kon-
vojokat biztosító 159. sz. zászlóalj parancsnokságának, hogy az éj leple alatt egye-
bek mellett a Poljana–Verecke útvonalon a 42 fegyveres őr által kísért 2 000 fős me-
netoszlopból 51 fő megszökött, többségükben zsidó nemzetiségűek. A lengyel–cseh 
határ térségében diszlokált határőrosztag parancsnokságának közreműködésével
egy egység az eltűntek keresésére indult, és november 22-én a környező erdőkben
65 olyan személyt kutattak fel, akik nem rendelkeztek semmilyen igazolvánnyal, va-
lamennyiüket a szolyvai gyűjtőtáborba hurcolták. A ruszin falvak átfésülése során
talált magyar és német nemzetiségű személyeket szintén nyilvántartásba vették és a
legközelebbi hadifogoly-átvevőtáborba irányították.

Az 1944. december 17-én kelt összesítő hadijelentés (TSU, 2007: 311. sz. ü.,
520-521.) szintén meglepően érdekes adatokat tartalmazott. Az eddig ismertetett do-
kumentumokhoz képest még teljesebb adatokat közölt a Kárpátalján garázdálkodó
NKVD tisztogatási akciójáról. Ezt a jelentést Fagyejev vezérőrnagy és Boszij ezredes,
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törzsparancsnok küldte Petrov hadseregtábornoknak. A háromoldalas, gépelt doku-
mentum iktatószáma: 5032P. Tudósításában Fagyejev vezérőrnagy többek közt ezt
írta: „A front katonai tanácsa 1944. november 13-i 0036. sz. határozatát végrehajtva,
a hadtápterületet fedező NKVD-csapatok Kárpát-Ukrajna területén elkülönítették 
az ellenség ott megtelepedett tisztjeit és sorkatonáit, a német és magyar hadköteles
személyeket, a magyar csendőrség csendőreit, a rendőrség tisztviselőit, és hadifo-
goly-gyűjtőhelyekre irányították őket.”

Kimutatás a hadifogoly-átvevőhelyekre irányítottakról 
nemzetiség szerint, 1944. november 18. – december 16.

№ Nemzetiség Tiszt Katona Katona- Rendőr Összesen
 köteles csendőr

1. Magyar 132 7 669 7 025 164 14 990
2. Cseh 3 – – – 3
3. Ruszin 16 – – 5 21
4. Szlovák 3 – – 1 4
5. Német – 60 68 1 129
6. Ukrán – – – 4 4
7. Román – – – 1 1

Összesen:  154 7 729 7 093 176 15 152

A táblázat jelzi, ezúttal a cseh, ruszin, szlovák, ukrán és román nemzeti-
ségű tiszteket, rendőröket és csendőröket nem mentették fel; mint „bűnös elemeket”,
őket is hadifogoly-gyűjtőhelyekre irányították a magyar és német nemzetiségűekkel
együtt. A „belágerezés” alól csak a szláv nemzetiségű, illetve az ortodox és a görög
katolikus vallású katonák, katonakötelesek mentesültek. Ők hazamehettek, vagy 
kérhették felvételüket a Vörös Hadseregbe; sokan ezt cselekedték.

Összesítő kimutatás a hadifogoly-átvevőhelyekre irányítottakról
1944. november 18. – december 16.

№ Nemzetiség Tiszt Katona Katona- Rendőr Összesen
 köteles csendőr

1. Magyar
és német 14 202 8 564 185 22 951

Ez a hadijelentés azzal zárult, hogy Kárpát-Ukrajna területén „folyó év no-
vember 18-tól december 16-ig az NKVD-osztagok összesen 22 951 főt tartóztattak 
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le és irányítottak hadifogoly-gyűjtőhelyekre”. Jelezték azt is, hogy „a hadtápterület
megtisztítására indított akció folytatódik”. Ez a perdöntő dokumentum rávilágít
arra, hogy a jóhiszemű magyar és német/sváb férfilakosságot álnok módon kiagyalt, 
„háromnapos munkára” mozgósító mesével szakították el a családjuktól. Az idézett
NKVD-jelentések elhallgatják az útközben elhunytak számát, a túlélőktől azonban
tudjuk, hogy a Szolyvára, Szamborba kísért menetoszlopokból végkimerüléstől le-
maradt, ájultan összeesett foglyokat az őrkíséret helyben kivégezte. Több ezren a
GUPVI-táborokban az éh- és fagyhalál, járványos betegségek áldozataivá váltak. A
létszámhiányt ruszin/ukrán és más nemzetiségűekkel pótolták az útba eső telepü-
léseken. Gyakran a bámészkodókat rángatták be a sorokba. Ilyen kegyetlen eljárás
következtében kerültek a transzportokba és gyűjtőtáborokba szlovákok, románok,
lengyelek, ruszinok, ukránok, zsidók és más nemzetiségűek, valamint papok és
kommunisták. A Szolyvai Emlékpark siratófalán 130 magyarlakta település közel 7
ezer áldozatának neve olvasható. Az elhurcoltak 30 százaléka (közel 40 ezer főből) 
nem tért haza (Dupka, 1993.). Az erőszakos elhurcolás, az embertelen bánásmód 
ezrek életét oltotta ki. Szintén a túlélők naplóiból, visszaemlékezéseiből, lejegyzett
emlékfoszlányaiból tudjuk, hogy a deportálás, internálás szervezőinek és végrehaj-
tóinak szadizmusa olykor a fasisztákén is túltett (Élő történelem, 1993).

A teljes jelentést elemezve szembetűnik, hogy a fogságba vetett rendőrök és 
csendőrök száma – akikről oly nyomatékosan szólt a határozat – mindössze 185 fő
volt, lőfegyvert pedig kevesebb, mint 100 darabot sikerült elkobozniuk. A katonák és
tisztek nagy száma némi magyarázatot igényel. A levéltári okmányokból ugyanis ki-
derült, a letartóztatott személyeknél sok esetben azt az általuk megnevezett katonai
rangot vették figyelembe, amit a csehszlovák hadseregben kaptak. Ezek a katonák és 
tisztek nem bujkáltak. Családtagjaik körében élve abban bíztak, hogy katonai szol-
gálatuknak egyszer s mindenkorra vége, ezért jelentkeztek önként.

A német és magyar nemzetiségű hadkötelesek mindegyike kimondottan civil
volt, azaz semmi közük nem volt a hadsereghez, a rendőrséghez és a csendőrséghez.
Levéltári dokumentumokból és az akkori események részvevőinek elbeszéléseiből 
tudható, hogy a későbbiek során rajtuk kívül olyan személyeket is lágerekbe küldtek, 
akiket sem a háborús időkben, sem a háborút követő időkben nem lehetett bűnvá-
dilag felelősségre vonni, ám az állambiztonság őreinek mégis gyanúsak voltak. Az
NKVD szervei gyakran még a lágerekben is szigorú megfigyelés alatt tartották őket.

Még inkább megdöbbentő, hogy a „háromnapos munka” hamis ürügyén 
mennyire magabiztosan és „nyíltan” bonyolították le az akciót. Abban az időben
Kárpátontúli Ukrajna Néptanácsának vezetősége a vidék igen fontos politikai ese-
ményére készült, és a kialakult helyzet nem volt közömbös Ivan Turjanica, a területi
pártszervezet vezetője, a későbbiekben a Kárpátontúli Ukrajna Kommunista Pártja
Központi Bizottságának titkára számára. 1944. november 19-én – az „izolálásra ki-
jelölt tömeg” jelentős része letartóztatásának másnapján – nyílt meg Kárpátontúli 
Ukrajna Kommunista Pártjának első konferenciája, amelyen a vidék pártszervezete
tevékenységének távlati kérdéseit és Kárpátontúli Ukrajna Szovjet-Ukrajnával tör-
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ténő újraegyesülését vitatták meg. Egy héttel később, november 26-án pedig meg-
tartották Kárpátontúli Ukrajna népbizottságainak első kongresszusát, amelynek 
el kellett fogadnia a Kárpátontúli Ukrajna Szovjet-Ukrajnával való újraegyesülésé-
ről szóló kiáltványt. A letartóztatási akció valószínűleg az adott körülmények közt
szükségesnek tartott, az állambiztonság szavatolását, a közrend fenntartását célzó
intézkedési terv része volt.

A magyar lakossághoz való hozzáállással kapcsolatban érdemes idézni a 4.
Ukrán Front politikai csoportfőnöke, Pronyin altábornagy voltaképpen kényszerű
beismerését: „A politikai helyzet ebben az időben (a Kárpátalja Ukrajnával való újra-
egyesítéséről szóló kiáltvány aláírása után) jelentősen súlyosbodott. A kongresszusig 
még a magyarok is, ha nem is örömmel, de mindenesetre nem ellenségesen fogadták 
a Vörös Hadsereg Kárpát-Ukrajnába való bevonulását. Most pedig, miután az ál-
lambiztonsági szervek elkülönítettek közel 30 ezer magyar katonaköteles személyt, a
magyar lakosság nagyobb része és a magyarbarát ukránok egy része is így vagy úgy 
elégedetlenségének adott hangot, és negatívan kezdett viszonyulni az oroszokhoz.
Ez elsősorban a Kiáltvány elleni agitációban jutott kifejezésre” (TSU, 2007: 390. sz. 
ü., 619-665.). Mint ismeretes, mindez jóval Kárpátalja szovjet területté válása előtt
történt. 

Sándor László emlékiratában így emlékszik – szemtanúként – ezekre a napok-kk
ra: „…a kongresszus után a következő jelszó tűnt fel orosz és ukrán nyelven a napila-
pok oldalain és a különböző transzparenseken: Éljen Kárpát-Ukrajna újraegyesülése
Szovjet-Ukrajnával! A helyi ruszin és magyar lakosság csodálkozva olvasta a jelszót,
mert nem volt tudomása arról, hogy Kárpátalja valamikor Ukrajna része lett volna. 
Még a kiművelt fejű értelmiségiek sem tudtak róla, hogy ez a terület valamikor is 
Ukrajnához tartozott volna. Bizonyos szovjet történészek tollából azonban hamaro-
san cikkek jelentek meg, amelyek kimutatták Kárpátalja egykori, Ukrajnához való
tartozását, de ezek az újságcikkek sem tudták eloszlatni a helyi lakosság kételyeit” 
(Sándor, 2009: 87.).
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