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első bécsi döntéssel és az 1939 márciusi katonai 

beavatkozással ment végbe. 
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duális Monarchia időszakában az
északkeleti Felvidék, a kicsit
több mint tizenkétezer négy-

zetkilométeres későbbi Kárpátalja te-
rülete tipikusan periférikus régió volt.
A helyi lakosság közel száz százalékát
négy közösség adta: a nyugati keresz-
ténységet és kultúrkört követő magya-
rok; a területet a középkor óta fokoza-
tosan benépesítő, a nyugati és a keleti
kereszténység és kultúrkör felé egy -
aránt forduló ruszinok/rutének; a 16.
századtól a Kárpát-medencén kívülről
folyamatosan betelepedő izraelita zsi-
dók; valamint a periférikus régió peri-
fériájára szorult cigányok/romák. Az
1910-es magyar népszámlálás adatai
szerint ennek a régiónak az összlakos-
sága alig haladta meg a 600 ezer főt.
Szinte pontosan ugyanakkora kiterje-
désű és ekkor ugyanilyen népesség-
számú terület volt a közép-európai üt-
közőzónák közül például Budzsák. 

Hányódó régió

A mai Pest megye mintegy kétszeresé-
nek megfelelő csücskét az országnak
először Jászi Oszkár próbálta egységes
közigazgatás alá rendezni a független
Magyarország Nemzetiségi Minisztéri-
umának égisze alatt: a kárpátaljai

„autonómiánakinkábbmorális,sem-
mintgyakorlatijelentőségevoltazén
szememben.Látva,hogyaszlovákokés
arománokmárkötvevoltakhatáron
túliszerződéseikkel,legalábbaleggyen-
gébbféllelakartammegegyezéstcsi-
nálni,hogyigazoljamanépköztársaság
komolyésbecsületesszándékátanem-
zetiségiönkormányzatotilletőleg.” Az
1919-es saint-germaini szerződéssel a
hegyvidéki szláv régió és a monarchia-
beli vasút (a nép körében: „a trianoni
vasút”) miatt hozzácsapott alföldi ma-
gyar terület az újonnan alakult Cseh -
szlovákia részévé vált. A Národnílisty
című lap hangsúlyozta: „nemimperia-
listacselekménnyeltörtént,mintbár-
melymásrezsimmeltörténtvolna,ha-
nemaszlávszeretetjegyében”.

A régió egyik legfontosabb szerepét
minden bizonnyal abban látták, hogy
biztosítsa az 1920–21-ben létrehozott
kisantant katonai szövetség orszá-
gai – Csehszlovákia, Románia és Jugo -
szlávia – közötti közvetlen kapcsolatot.
Azonban már a harmincas évektől ko-
molyan felmerült, hogy a szovjetek
egy szer úgyis elveszik, ami valóban be-
következett a második világháború
végén. Az MTI 1938 novemberében egy
külföldi lapszemlébe fűzte bele, hogy
„KárpátaljaegészEurópalegfontosabb
politikaipontjalesz”.

A Jászi-féle Kárpátaljának nem volt ki-
jelölt határa, a csehszlovák, a szovjet és
a mai Ukrajnához tartozó Kárpátalja te-
rülete pedig nagyjából egybeesik – bár
biztosan nem ilyen lelki nyugalommal
vették tudomásul a változásokat annak
a néhány falunak a lakói, amelyek a kü-
lönbséget jelentik. Egészen más volt a
helyzet a revíziós időszakban, amikor az
alföldi, magyarok lakta rész és a hegyvi-
dék szétvált egymástól, s a korabeli Kár-
pátalja csak az utóbbi részt jelentette.
Ez volt az egyedüli időszak, amikor a
megkisebbedett részt hivatalosan Kár-
pátaljának nevezték. 1918-ban Ruszka
Krajna, a csehszlovák időszakban Pod-
karpatszka Rusz vagy népnyelven Ru-
szinszkó, a szovjet időszakban és ma
pedig Kárpátontúli terület (Zakarpattia). 

1938 az Anschluss-szal indult. Hitler
bécsi beszédében kijelentette: „Ezta
háborútgermánjaimmalegyedüléski-
zárólagazőérdekükbenfogommeg-
vívni,ésnemóhajtokmásnépekszószó-
lójalenni.”

Később Csehszlovákia feldarabolásá-
val kapcsolatos tervében Hitler fontos
szerepet szánt Magyarországnak: azt
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szerette volna, ha fegyveres konfliktus
kirobbantásával ürügyet szolgáltat a
német katonai beavatkozásra. Az 1937.
november 25-i megbeszélésen a német
diplomácia közölte Darányi Kálmán
magyar miniszterelnökkel, hogy a
Csehszlovákiával szembeni magyar te-
rületi követeléseket jogosnak ismerik
el, s Magyarország számíthat Német-
ország támogatására. 1938 augusztu-
sában Hitler ismét bizalmas megbeszé-
lésre invitálta a magyar vezetőket, Im-
rédy Béla miniszterelnök és Horthy
Miklós kormányzó azonban ekkor el-
utasította a katonai beavatkozásra való
felszólítást. 

A magyar katonai akció elmaradása
miatt Csehszlovákia feldarabolása he-
lyett Hitlernek meg kellett elégednie
azzal, hogy egyelőre csak a németek
lakta cseh területet, a Szudéta-vidéket
csatolja a birodalomhoz. Erről az 1938.
szeptember 29-i müncheni egyezmény
intézkedett. Az egyezményhez csatolt
záradék a magyar és a csehszlovák kor-
mány hatókörébe utalta, hogy egyezze-
nek meg a magyar kisebbséggel kapcso-
latos vitás kérdésekben. Ennek alapján

került sor 1938. október 9. és 13. között
Komáromban a magyar–csehszlovák
tárgyalásokra. 

Komáromban Kárpátalja alig került
szóba, mivel Magyarország csak Szlo-
vákiát tekintette tárgyalási partnernek,
Kárpátaljával kapcsolatban népszava-
zást követelt. A sikertelen komáromi
tárgyalások után, 1938. november 2-án
Németország és Olaszország Bécsben
döntést hozott a Cseh–Szlovákia és
Magyarország közötti államhatár etni-
kai alapú módosításáról. A müncheni
egyezmény utáni napokban Szlovákiá-
ban és Kárpátalján is autonóm kor-
mány alakult. Az első kárpátaljai mi-
niszterelnök, Bródy András csak rövid
ideig töltötte be a tisztséget, Prága Av-
gusztin Volosint nevezte ki a helyére.
Volosin jelen volt november 2-án a
bécsi Belvedere kastélyban, ahol kihir-
dették a tengelyhatalmak döntőbíró-
sági határozatát. Repülőgéppel érke-
zett Pozsonyba, ahonnan Josef Tisóval
gépkocsin utazott Bécsbe. A döntés is-
mertetésekor Volosin ugyanúgy rosz-
szul lett, akárcsak a román külügymi-
niszter a második bécsi döntés után.

Az első bécsi döntéssel Magyaror-
szághoz visszacsatolt „felvidéki terület”
magában foglalta Kárpátalja alföldi,
zömmel magyarok lakta részét is. Az
1938. november 2-i első bécsi döntést

becikkelyező, A Magyar Szent Koroná-
hoz visszacsatolt felvidéki területeknek
az országgal egyesítéséről szóló 1938.
évi XXXIV. törvénycikk szerint „az el-
szakított Felvidék”, benne a történeti
Kárpátalja magyarok lakta, alföldi
része „visszatér a Magyar Szent Koro -
na testébe”, a magyar állam „visszacsa-
tolja” a felvidéki területeket. Az 1938.
november 3-i budapesti minisztertaná-
csi jegyzőkönyvben „Csehszlovákia
által átengedett”, „felszabadult” terüle-
tekről olvashatunk. 

a Bevonulás

Az első bécsi döntés nyomán a magyar
hadsereg november 9-én vonult be Be-
regszászba, majd másnap Munkácsra
és Ungvárra. A honvédség Horthy Mik-
lós kormányzó hadparancsa értelmé-
ben indult el észak felé a felvidéki te-
rületek „visszaszerzésére”. A sajtó hír-
adása szerint: „Amagyarkatonaság
hősenmegszálltaaBécsbenhúzottha-
tárokat.” A Nyugat 1939. évi 5. száma
közölte Reichard Piroska Beregszászon
című versét, melyben nosztalgiával
gondol vissza gyermekkorára, s ezt a
gyermekkori nosztalgiát keresi az új
helyzetben is, amikor a város ismét ma-
gyar: „Naményutcában,Beregszászon,
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/áll-emégazénszülőházam?/falán
futmégvadszöllő-inda?/udvarában
lengmégahinta?/Apámépitettea
házat, / azóta elmult egy félszázad;
[…] Tünjetekel,timaiárnyak,/vigye-
tekvissza,fecskeszárnyak:/gyerekszív-
velutcánkonvégig/megtalálomhá-
zunk,arégit.”

Az első bécsi döntés után Volosin
kormánya az addigi fővárosból, Ungvár-
ról Husztra tette át székhelyét. A terü-
leti változás sokkhatásként érte őket,
másrészt a kialakult helyzet megnyug-
tatónak tűnt abból a szempontból,
hogy ezzel Németország és Olaszor-
szág szavatolta, Magyarország pedig tu-
domásul vette a régió kettéosztását.
A költözködés nem volt egyszerű. Ung-
váron az árak rögtön az egekbe szök-
tek. Egyetlen teherautó annyiért vállalt
csehországi fuvart, amennyiért előző
nap még egy kisebb házat lehetett
volna venni. Voltak, akik a környező fal-
vakból is felmentek Ungvárra, hogy ki-
használva a menekülők nehéz helyze-
tét, potom pénzért vásárolják fel érté-
keiket. 

Hamarosan óriásira duzzadt a mun-
kanélküliség, a drágaság, az élelmiszer-
hiány. A miniszterelnökségen lévő a

drága bútorok egy részét a hivatalno-
kok inkább baltával felvágták vagy az
udvaron benzinnel leöntve felgyújtot-
ták. A városban randalíroztak, egy ma-
gyar honvédet leszúrtak a nyílt utcán.
November 21-től majdnem karácsonyig
katonai közigazgatás volt érvényben „a
nyugodtmunkabiztosításaérdekében”.
Ez egyebek mellett azt is jelentette,
hogy a területen a „polgáriegyéneknek
csakfényképpelellátottutazásiigazol-
vánnyallehetutazni”. A különböző hi-
vatalokban, oktatási intézményekben
kevés helyi alkalmazottat hagytak meg.
Igazolási eljáráson kellett átesnie min-
den közalkalmazottnak és köztisztvise-
lőnek, amennyiben meg akarta tartani
állását, illetve aki állami alkalmazott
szeretett volna lenni, vagy bármilyen
ellátásban részesült az államtól. Igazol-
tató bizottságok foglalkoztak még a
nyugdíjasokkal is. Sokakat kiutasított
a magyar hatóság. Helyettük jöttek az
„ejtőernyősök” – így nevezték a vissza-
csatolt területekre az „anyaországból”,
azaz a „trianoni országterületről” kine-
vezett tisztségviselőket.

Ezzel szemben Budapesten eufori-
kus volt a hangulat. „Egésznapkószá-
lokahivatalban.Estehatkormegszó-

lalnakafalak,csörög,csilingel,cseng
azépület.Egyországtelefonál,kacag,
sír,veszekedik,dühöng,hízeleg.Várjaa
hírt.[…] KilencóraelőttH.lejönazelő-
csarnokba,egykiscédulátlenget.Ahi-
vataloshír–Kassais,Ungváris,Mun-
kácsis–mondjasápadtan.” Az MTI be-
számolója szerint a budapesti Nemzeti
Színház „házigyűjtéstindítottafelvi-
dékimagyar színházaknaknemzeti-
színűzászlóvalvalófellobogózására”.
Kapott belőle többek között az ung-
vári színház is.

Kárpátalja egészéneK
visszacsatolása

Az első bécsi döntéssel megvalósult az
etnikai revízió, a visszacsatolt Felvidék
a csehszlovák Kárpátalja magyarlakta,
alföldi részét is magában foglalta, bele-
értve a városokat, Ungvárt, Munkácsot,
Beregszászt. Ám a történelmi Kárpát -
alja nagyobb része a „maradék” cseh -

86 RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN

ruszin lakosság üdvözli a volócra
érkező magyar katonákat, 1939

74∞&£∞∞§£ ™

74∞&£∞∞§£ ™



szlovák állam fennhatósága alatt ma-
radt. Ezzel kapcsolatban a sajtó is erős
propagandát folytatott: „AkiKárpátal-
játbármiféleelgondolásokszerinttöbb
részreakarjaszakítani,azellenségea
ruszinföldnek.Kárpátalja–éppengaz-
daságilag–annyiraszervesenegyterü-
let,hogycsakígyéletképes.Akimásféle
elgondolásbanlátjaajövőjét,aznem
ismerieztaföldet.”

Magyarország 1938. október elejé-
től diverzáns akciókkal próbálta kipro-
vokálni a beavatkozást Kárpátalján,
amihez rövid ideig a lengyelektől is se-
gítséget kapott. Az első bécsi döntés
után azonban Németország kétszer is
megakadályozta, hogy Magyarország
reguláris csapatokat vessen be a ruszin
Kárpátalja ellen. Először az 1938. no-
vember 19–21. közötti napokban. A
bécsi döntés után a magyar katonai ve-
zetés a Volosin-kormány megdöntését
és – önálló akcióval – Kárpátalja meg-
szállását akarta elérni, azonban az eré-

lyes német és olasz tiltakozásra leállí-
totta a megkezdett hadműveleteket.
1938. november 22-én módosították a
csehszlovák alkotmányt, s az ország fö-
deratív állammá vált Cseh–Szlovák
Köztársaság néven (az ún. második
köztársaság). Ugyanezen a napon Prá-
gában jóváhagyták az – 1919. szeptem-
ber 10-i saint-germaini szerződésben és
az 1920-as csehszlovák alkotmánylevél-
ben is rögzített, két évtizeden keresztül
ígért – alkotmánytörvényt Kárpátalja
autonómiájáról (a törvénytárban kihir-
detve december 16-án). Az alkotmány-
törvény lehetővé tette választások kiírá-
sát és a helyi parlament (szojm) meg-
alakítását.

A második magyar katonai beavat-
kozás, az 1939. február 12-i kísérlet
meghiúsulása szerepet játszott a buda-
pesti kormányválságban is. A február
14-én hivatalba lépett új miniszterel-
nök, Teleki Pál igyekezett némi távol-
ságot tartani Németországtól, Kárpát -
alja megszerzésének kérdése azonban
továbbra is napirenden maradt, a leg-
főbb indok a gazdasági szükségszerű-
ségre való hivatkozás volt. Március ele-
jén megszületett a döntés, hogy Ma-
gyarország akár a németek beleegye-

zése nélkül is megszállja Kárpátalját.
Március 12-én azonban Németország
megadta a hozzájárulást.

Magyarország március 18-ra ter-
vezte a hadsereg megindítását, a néme-
tek viszont ekkor már azonnali cselek-
vést követeltek. 1939. március 14-én a
szlovákok kikiáltották az önálló Szlová-
kiát, melyet március 15-én Magyaror-
szág formálisan elismert. A cseh–morva
területek Wehrmacht általi elfoglalásá-
val és a Szlovák Köztársaság megalaku-
lásával párhuzamosan a magyar hadse-
reg elfoglalta Kárpátalját. A Kárpátalján
folyó hadműveletek végrehajtására a
Kárpát-csoportot állították fel Szom-
bathelyi Ferenc tábornok parancsnok-
sága alatt. Az újoncokat februárban vo-
nultatták be, márciusi bevetésükkor
alig kiképzett állományról beszélhe-
tünk csak, ráadásul az alakulatok még
nem voltak teljesen feltöltve és felsze-
relve. Horthy Miklós írta 1939. már-
cius 13-i levelében Adolf Hitlernek:
„Öthetesújoncainkellenérealegna-
gyobblelkesedésselmegyünknekiaz
ügynek.”

A Volosin-kormány mellett a félka-
tonai Szics-gárda vette fel a harcot a re-
guláris magyar hadsereg ellen. A Ma-
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gyarországgal szimpatizáló, skót szár-
mazású brit történész, C. A. Macartney
vélekedése szerint: „A»harc«aSzics-
gárdistákelfogásárakorlátozódott,né-
hányatahelyszínenagyonlőttek,deegy
Bécsbőlérkezőnémetközbenjárásraa
többinekazéletétmegkímélték.” A „se-
bészeti eltávolítás” három nap alatt
ment végbe. Az események kezdeté-
nek március 14. tekinthető, amikor a
magyar katonai akció elindult, záró dá-
tuma pedig vagy március 16., ameddig
a jelentősebb harcok zajlottak, vagy
pedig március 18., amikor a magyar ka-
tonaság az utolsó hágót, a Jablonkait
is elérte – bár szórványos összetűzé-
sekre még március 20-ig sor került,
immár a katonai vonalak mögött. 

Március 14. azért is fontos, mert a
Volosin-kormány ezen a napon nyilvá-
nította ki Kárpáti Ukrajna függetlensé-
gét, amit másnap, március 15-én erősí-
tett meg a szojm az alkotmány elfoga-
dásával. Volosin már március 14-én ér-
tesítette Csáky István külügyminisztert:
„Akárpát-ukránállamkormányanevé-

benakülügyminiszterúrőexcellenciája
tudomásárahozzukazalábbiakat:Szlo-
vákiafüggetlenségénekkikiáltásakö-
vetkeztébenlehetetlennéváltszámunk-
ra,hogytovábbraisacsehszlovákszö-
vetségiállamrészétképezzük,smivela
dolgokígyállnak,kormányunkazor-
szággyűléstagjainakhozzájárulásával
amainaponkihirdetteKárpát-Ukrajna
függetlenségét.Külügyminiszterúrőex-
cellenciájafigyelmébeajánljuk,hogy
kormányunkbarátiviszonybanóhajt
maradni, és együtt kíván működni
az összesállammal.”A britek megdöb-
bentek azon, hogy Hitler a müncheni
egyezményt megszegve bevonult Prá-
gába, Kárpátalja etnikai elvet nélkü-
löző elfoglalása iránt viszont megér-
tést tanúsítottak, jobbnak gondolva a
magyarok jelenlétét a térségben, mint
a németekét.

Március 15-én reggel Avgusztin Vo-
losin miniszterelnök Berlinhez fordult
azzal a kérdéssel, hogy a birodalom 
eladta-e Kárpáti Ukrajnát vagy sem.
A külügyminisztériumból ebéd után ér-
kezett meg a válasz: ne álljanak ellen a
magyar beavatkozásnak, mert Német-
ország a jelen helyzetben nem terjeszt-
heti ki Kárpáti Ukrajnára a protektorá-
tust. Időközben Csáky István magyar
külügyminiszter felszólította Volosint,
hogy „avérontáselkerülésevégettaz
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általaeddigdefactogyakorolthatal-
matadjaátabevonulómagyarhadse-
regparancsnokának”.Volosin küldött-
séget indított Budapestre, ám Csáky ér-
tesítette, hogy a küldöttséget várja,
a hadműveletek felfüggesztése azon-
ban – mivel a katonaság már megin-
dult – technikai okokból lehetetlen. 

a  „Kis HáBorú”

A hadműveletnek volt egy második fá-
zisa 1939. március 23-án, a szlovák te-
rületre történő korlátozott célú előre-
nyomulás, azzal a hivatalos indoklással,
hogy biztosítani kell az Ung folyó völ-
gyében húzódó, stratégiai fontosságú
vas- és közútvonalak megfelelő védel-
mét. Ez volt az ún. „kis háború”, amely-
nek cselekményei szoros összefüggés-
ben álltak Kárpátalja Magyarországhoz
csatolásával. 

A kárpátaljai harcok befejeződése
után néhány nappal azonban a magyar
csapatok ismét megindultak, mégpe-
dig Szlovákia irányába, arra hivatkozva,
hogy a határ közelében fekvő ungvári
vasútvonal nincs kellően biztosítva, így

katonailag védhetetlen, ezért szüksé-
ges a területgyarapítás. Csáky István
külügyminiszter úgy vélekedett, hogy
ez csak lokális határvita, és mivel Kár-
pátalja határát korábban semmilyen
dokumentum nem részletezte, Ma-
gyarország nincs kötve ezekhez. A „kis
háború” során Magyarország Szlovákiá -
tól elfoglalt egy mintegy hatvan kilo-
méter hosszú és csaknem húsz kilomé-
ter széles sávot.

Március 18-án – az előző este Buda-
pestről indult különvonattal – Csapon
keresztül Munkácsra érkezett Horthy
Miklós. A kormányzó egyebek mellett
felkereste a sebesültkórházat, ahol a
márciusi harcok sérültjeit ápolták. In -
nen Beregszászra, Nagyszőlősre és
Husztra indult tovább. Az első (és a má-
sodik) bécsi döntést követő bevonu-
lás(ok)hoz hasonló ünnepségekre nem
került sor, nem volt fehér lovas bevo-
nulás, a kormányzó vonaton érkezett. 

Az 1939. márciusi katonai akciót be-
cikkelyező, AMagyarSzentKoronához
visszatértkárpátaljaiterületeknekaz
országgalegyesítéséről szóló 1939. évi
VI. törvénycikk úgy fogalmazott, hogy
„azelszakítottFelvidék” visszatérése

után „azezeréveshatárokkalszegélye-
zett”„KárpátaljaisvisszatértaMagyar
SzentKoronatestébe”,a m. kir. honvéd-
ség kötelességteljesítésének köszönhe-
tően megtörtént „Kárpátaljabirtokba-
vétele”. A területen – átmeneti időszak -
ra – ezúttal is katonai közigazgatást ve-
zettek be. A Honvéd Vezérkar 1939.
jú nius 12-én délben szüntette meg a
Kárpátalja területén lévő „záróvonalat”.
1939. június 22-én Teleki Pál miniszter-
elnök aláírta a 6.200. M. E. rendeletet
A MagyarSzentKoronáhozvisszatért
kárpátaljaiterületközigazgatásának
ideiglenesrendezéséről,amellyel a ru-
szin régió a Kárpátaljai Kormányzóság
elnevezést kapta. Az alföldi részeket
már az első bécsi döntés után vissza-
csatolták az 1919 előtti vármegyéik-
hez. Így a korabeli Kárpátalja a Ma -
gyar Királyság egyetlen önigazgatással
rendelkező nem zetiségi területe lett,
és az is maradt a második világháború
végéig.
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