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Dupka György

Moszkvai id�számítás, 
szovjetizálás

A kollektív b�nösség elvének alkalmazása a kárpátaljai 

magyarokkal és németekkel szemben (1. rész)

A 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa határozatainak végrehajtása 

az NKVD-jelentések tükrében, 1944–1946.

1. Kárpátalja szovjetek általi elfoglalásának katonapolitikai el�készítése, vég-

rehajtása, röplap-akciók, kommandatúrák felállítása

Terjedelmi korlátok miatt a keleti hadszíntéren zajló háború részletes ese-

ménytörténetével nem foglalkozom, azonban fontosnak tartom megemlíteni, 

hogy J. V. Sztálin vezetése alatt K. J. Vorosilov marsall, az Állami Védelmi 

Bizottság1 (ÁVB) elnökhelyettese, L. P. Berija, az SZSZKSZ belügyi népbiztosa 

szervezésével 1944. július 30-án az ÁVB úgy döntött, Kárpátalja elfoglalása és 

megszállása érdekében az 1. és 2. Ukrán Front érintkezési pontján létrehozza 

a 4. Ukrán Frontot. Döntésük meghozatalánál számoltak Kárpátalja megszál-

lásának katonai-politikai fontosságával és a hegyvidéki hadm�veletek sajátos-

ságaival.2

A f�hadiszállás augusztus 5-én I. J. Petrov vezérezredest nevezte ki a front 

parancsnokává, F. K. Korzsenyevics altábornagyot pedig a törzskar f�nökévé. 

A 4. Ukrán Front Katonai Tanácsának tagja lett a kegyetlenségér�l hírhedt L. Z. 

Mehlisz vezérezredes, a SZMERS és az NKVD egyik felettese is, aki hozzálátott a 

„kárpáti támadó hadm�velet” gondos el�készítéséhez, végrehajtásához.

A hadm�velet egyetlen katonapolitikai teljesítménynek, illetve eseménynek 

– Románia háborúból való kiugrásának,3 mások szerint átállásának – köszön-

hette sikerét, a  csatlakozás következményeként ugyanis Kárpátalja a szovjet 

hadsereg „ölébe hullott”. Az 1. magyar hadsereg hiába szilárdította meg 

arcvonalát az Északkeleti-Kárpátokban, négy hét múltán a szovjetek váratlan 

nyomása, beözönlése alatt széthullott, 1944. október 27-én a szovjet had-

er� Ungvárt is elfoglalta. Ezen a napon Sztálin aláírásával ünnepi parancsot 

1 A második világháború alatt ez a bizottság gyakorolta a Népbiztosok Tanácsa helyett a legf�bb 

hatalmat. Elnöke Sztálin volt.
2 Dovhanics, O. D., A  Vörös hadsereg csatái Kárpátalja felszabadításáért, in: Kerecsanyin, 

V.  M., Gvargyionov, B. O. (szerk.), Ukrajna Emlékkönyve. Kárpátontúli terület 1., Ungvár, 

Kárpáti Kiadó, 1997, 69.
3 1944. augusztus 23-án I. Mihály király letartóztatta Antonescu conducatort, f�vezért, többek 

között bejelentette a román hadsereg csatlakozását a szovjet hadsereghez a náci Német-

ország elleni küzdelemben.
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hoztak nyilvánosságra, amely egyebek mellett a „hadi szempontból fontos 

hídf�állás”4 elfoglalását említi. Ebb�l az alkalomból ugyanazon a napon, es-

te 21 órakor Moszkvában 224 ágyúból leadott 20 díszsort�zzel üdvözölték a 

4. Ukrán Front „dics� csapatait”.5 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 fe-

nyegette �ket. Ungvár elfoglalásánál 2500 magyar és német katonát ejtettek 

foglyul. Kárpátalja elfoglalása 3147 szovjet katona életébe került,6 ebb�l 2730 

f� név szerint ismert, 417 f� neve ismeretlen.7 Kárpátalján a legvéresebb kato-

nai csatározások f�z�dnek Csaphoz, többszöri bombázása és a hadm�veletek 

alatt 86 lakos vesztette életét.8

A  Kárpátokban harcoló 1. Magyar Hadsereg felbomlásáról és a katonák 

sorsáról Burcev vezér�rnagy, a 4. Ukrán Front 7. f�osztályának parancsnoka és 

Nyikityin kapitány, a 7. f�osztály 3. részlegének vezet�helyettese készített össze-

foglaló feljegyzést,9 amelyben beszámolnak arról is, hogy Dálnoki Miklós Béla10 

hadiparancsban utasította egységeit a szovjetekkel való ellenségeskedés azon-

nali beszüntetésére és a németekkel való szembefordulásra.11 Ezt a hadiparan-

csot 1944. október 23.�–�november 1. között 67 kiválasztott magyar hadifogoly 

(tiszt, katona) 700 példányban vette át és juttatta el a még ellenálló egységekhez.

A  másik vonalon szovjet agitprop-csoportot vetettek be, amelynek tagjai 

kárpátaljai származásúak voltak (Ivancso, Szarkanics katonák stb), akik még a 

háború elején úgynevezett antifasiszta iskolákban, kiképzésen vettek részt. �k 

a feljegyzést 500 példányban nyomtatták ki és terjesztették a harcoló magyar 

4 Lásd: Шляхом Жовтня. Визволення Радянською Армією Закарпатської України і 
 возз’єднання її з Радянською Україною. Збірник документів. Т.6. (VIII. 1944.– І. 1946. 
рр.) Ужгород, 1965, 4.

 Ebb�l a gy�jteményb�l tudjuk meg, hogy az ungvári városi hatóság Szova Péter polgármes-

ter kezdeményezésére 1944. november 5-én kiadott határozata értelmében Kárpátalján a 

közép-európai helyett bevezetik a moszkvai id�számítást.
5 Kуценко, К. О. (1970), Bизволення Карпатська України Радянською Армією (вере-

сень-жовтень 1944. p.) in: Український історичний журнал, № 6., 16.
6 V. M. Kerecsanyin felmérése szerint az elesett szovjet katonák földi maradványai Kárpátalján 

42 katonai temet�ben (közös sírban, különálló temetkezési helyen) nyugszanak. Tiszteletük-

re a háború óta 270 emlékm�vet és emléktáblát avattak fel.
7 Kerecsanyin, V. M., Utószó, in: Kerecsanyin, V. M., Gvargyionov B. O. (szerk.), Ukrajna Em-

lékkönyve. Kárpátontúli terület 1., Ungvár, Kárpáti Kiadó, 1997, 641.
8 Lásd a közreadott veszteséglistát: Книга cкорботи України. Закарпатська область. Tом 

2. Голова редколегії: Герасимов, І. О. Ужгород, 2004, 674–679.
9 A 272. sz. ügyirat (TSU/457-459.), eredeti forráshelye: Центральный Aрхив Министерства 

Обороны Pусскoй Федерации ЦАМО РФ.-Ф. 244.-Оп. 2980. Д. 156. Л. 268–270.
10 Vitéz lóf� Dálnoki Miklós Béla (1890–1948). Katonatiszt, politikus, miniszterelnök. 1943-ban 

vezérezredessé léptették el�, 1944. augusztus 1-jén vette át az Északkeleti-Kárpátokban 

állomásozó 1. Magyar Hadsereg vezetését. Neve az orosz hadijelentésekben Miklós Bélaként 

szerepel. 
11 Cselekedetét az a tény motiválta, hogy 1944. október 15-én Horthy Miklós kormányzó ösz-

szehívta a Koronatanácsot, bejelentette a fegyverszünetet.
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honvédek körében. Megemlítik, hogy a vezérezredes röplapként terjesztett ha-

diparancsára az els�k között egy bizonyos Kjuveti Sándor nev� kapitány veze-

tésével 794 tiszt és katona állt át a szovjetek oldalára, akiket kisebb csoportok 

követtek, többek közt bizonyos Vizgányi tiszt 200 katonatársával, Berend Miklós 

f�hadnagy a századával. A felhívásnak engedelmeskedve az 1. Magyar Hadsereg 

állományából mintegy húszezer tiszt és katona állt át a szovjet hadsereg oldalára.

A jelentéstev�k kitérnek az 1. Magyar Hadsereg tragédiájára is. Mint írják, 

a 4. Ukrán Front el�renyomulásával és hatalmas propagandagépezetének be-

vetésével október 20.�–�október 30. között szétverték, felmorzsolták a németek-

kel együtt harcoló magyar hadsereg maradék egységeit. Adataik szerint 34 374 

f�t tettek harcképtelenné, ezen belül 14 390 az elesett és megsebesített, 19 

984 a fogságba esett katonák száma.

D. M. Manuilszkij, a szovjet katonai központi adminisztráció egyik vezet�je 

Kárpátalja bekebelezésében jelent�s szerepet szánt a helyi származású sze-

mélyekb�l toborzott, az NKVD által felügyelt, a  Komintern által is támogatott 

partizánmozgalom ukrajnai törzse által kiképzett, majd a Kárpátokban bevetett 

egységeknek12 is, amelyek a f�hadiszállás megbízásából f�leg hírszerzéssel, 

agitációs tevékenységgel foglalkoztak. Az ukrán történetírás „partizán-agitáto-

roknak”13 is nevezi �ket, akik többségét az 1939-t�l a magyar–szovjet határsza-

kaszon beindult kárpátaljai határátlép�k, majd határsértésért elítélt és a szovjet 

GULAG-ot is átélt, 1942. november 19-ét�l amnesztiában részesült úgynevezett 

„vtikacsi” (határátlép�k) köréb�l, f�leg a szibériai Buzuluk városban válogatták 

és képezték ki. További partizáncsoportok14 toborzásával is megbízott jelent�-

sebb partizánegységek: Oleksza Borkanyuk ejt�erny�s osztaga, Pataki Ferenc 

hétf�s felderít�csoportja, amelynek tagjai többségükben kárpátaljai születés�ek 

voltak.15 Uszta Gyula és Ivan Priscsepa ejt�erny�scsoportja 1944 augusztusában 

szállt le a magyarlakta Beregújfalu térségében, I. Kapitan és J. Vanyagin hírszer-

z�csoportja Salánk, illetve a huszti járási Berezna közelében, V. Ruszin, V. Buja-

nov, V. Homenko osztaga pedig O. Tkanko nagybereznai körzetének bázisán. 

Ezek közül a legtöbb magyar a derceni Uszta Gyula vezette Rákóczi Ferenc osz-

tagban volt, amely 1944. szeptember 6-án 94, október végén 250 f�b�l állt.16

A legújabb kutatások szerint ezek a partizánosztagok harci cselekmények-

ben nem, illetve nagyon ritkán vettek részt. Olekszij Korszun17 történész sze-

12 Dovhanics, O. D., Harcba szálltak a népi bosszúállók, in: Kerecsanyin, V. M., Gvargyionov B. 

O. (szerk.), Ukrajna Emlékkönyve. Kárpátontúli terület 1. Ungvár, Kárpáti Kiadó, 1997, 42.
13 Lásd: Korszun, Olekszij és Pagirja, Olekszandr bevezet� tanulmányát az alábbi dokumentum-

gy�jteményhez: Корсун, O. М., Пагiря О. М. (szerk. és összeállít.) (2011), Закарпатські 
втікачі в СРСР: через табори Гулагу і Бузулук до рідних Карпат. 1939–1949. Архівні 
документи і матеріали. Ужгород, Всеукраїнське державне видавництво Карпати, 42.

14 Хранчак, И. М., З історії партизанського руху на Закарпаттi в 1943–1944 pp. in: 
Збірник науковий записки УЖДУ, m. 36, 130.

15 Dovhanics, O., Lusztig K., Szpivak, B., Egy legenda nyomában, Ungvár, Kárpáti Kiadó, 1972, 

57–59.
16 Lásd: Шляхом Жовтня, i. m., 379.
17 Olekszij Korszun hadtörténész el�adást tartott a 2011. november 18-án Beregszászban Ez 

volt a végállomás címmel rendezett konferencián.
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rint a partizánok igazi küldetésének feltárását, elemzését ma is elhallgatják, 

különösen azt, hogy valójában alaposan kiképzett NKVD-ügynökök voltak, akik 

beszivárogtak az akkori Magyarország területére, ahol információk gy�jtése, 

azok továbbítása, rémhírek terjesztése volt a feladatuk. El�készítették Kárpátal-

ja Vörös Hadsereg általi megszállását, a lakosság körében propagandamunkát 

fejtettek ki Kárpátalja Szovjetunióhoz történ� csatolása érdekében. Mindazok, 

akik ezt a politikát felvállalták, felkerültek a káderjelöltek titkos névsorába. 

Ezenkívül szovjetellenesnek min�sített közéleti célszemélyek százairól készítet-

tek feketelistákat. A szovjet hader� bevonulása után az NKVD- és a SZMERS-kü-

lönítmények a partizánok által összeállított név- és lakcímek alapján, az � 

közrem�ködésükkel tartóztatták le a magyar társadalmi és egyházi vezet�ket, 

a ruszin és magyar önkormányzati, parlamenti képvisel�ket, az ukrán nemzeti 

irányvonal képvisel�it. Kés�bb ezek a partizánok a kárpátaljai vallásos embe-

reket félelemben tartó szovjet milícia alapító tagjai lettek. A kárpátaljai magyar 

és német túlél�kt�l tudom, hogy 1944 novemberében az egyesített partizán-

alakulat képvisel�i önbíráskodás folytán több településen magyar közhivatal-

nokokat gyilkoltak meg,18 az NKVD és a SZMERS egységei oldalán részt vettek 

a falvakban és városokban végrehajtott tisztogatási akciókban. A  partizánok 

hírszerz�i múltját ma is mitikus homály burkolja, mert jelentéseiket a még 

él� közvetlen hozzátartozók kérésére a volt szovjet levéltárakban határozatlan 

id�re titkosították.

A  4. Ukrán Front el�renyomulásához hozzájárult az 1. Csehszlovák Had-

test is, amelynek soraiban ezrével harcoltak azok a kárpátaljai fi atalok, akik 

1938–1941 között a szovjet propaganda hatására átszöktek a Szovjetunóba, 

ahol az NKVD magyar és német kémeknek nyilvánította és büntet�lágerekbe 

zárta �ket. Közülük toboroztak csehszlovák katonákat. Hadtestük többek kö-

zött a Duklai-hágó környéki hadm�veletben vett részt, a harcba induló 17 000 

f�b�l 7200 f� kárpátaljai volt,19 közülük az 1944. szeptember 9-ét�l október 

28-áig tartó hegyvidéki hadm�veletben 800 f� esett el. A Duklai-hágó elfog-

lalásáért folyó harcban történészek szerint még drágább árat fi zettek, hiszen 

a kiképzetlen, hegyvidéki harcra alkalmatlan kárpátaljaiak ezrével estek el itt 

is. Nem harcászati-szakmai elvek, hanem hibás ideológiai-politikai megfonto-

lások alapján áldoztak fel ágyútölteléknek sok száz embert. Az 1. Csehszlovák 

Hadtest harci útja Morvaföldön ért véget. A több mint 7000 kárpátaljai katona 

abban a reményben kockáztatta életét a csehszlovák harctéren, hogy Kárpátalja 

a felszabadított Csehszlovákia kötelékében marad. Tévedtek.

Mint említettük, a  Kárpátalja területére lép� 4. Ukrán Front parancsnok-

sága a harcoló egységek bevetésén kívül hatásos propagandaeszközökhöz is 

folyamodott: röplapokkal, különböz� felhívásokkal lepték el az ellenszegül� 

magyar és német katonai állásokat, a ruszin és magyar településeket. A had-

18 Dupka György (szerk. és összeállít.), „Sötét napok jöttek…” Koncepciós perek magyar el-

ítéltjeinek emlékkönyve 1944–1955, Ungvár–Budapest, Intermix Kiadó, 1993, 114. Az itt 

közölt adatok szerint 1944 novemberében Sófalván (Danilove) a hetvenéves id. Apáczky 

Károlyt, a Sándorfalvi Sóskút felügyel�jét, valamint fi ait, ifj. Apáczky Károlyt (a falu jegyz�jét) 

és Apáczky Dezs�t helyben meggyilkolták.
19 Moszkalenko, K. SZ., A délnyugati irányban, Kijev, 1984, 456–457.
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er� parancsnoksága már 1944 októberének els� napjaiban felhívással fordult 

a helyi lakosokhoz, hogy rejtsék el, segítsék azokat a magyar katonákat, akik 

nem hajlandók a Vörös Hadsereg ellen harcolni.20 1944 kora �szén repül�gé-

pekr�l – a bombázások után – röplapokat is leszórtak: „Urak, papok szaladja-

tok, Ti, parasztok, maradjatok!” Ezt az esetet 1988 �szén Nagy Jen� túlél�t�l 

hallottam, amikor megismerkedtem vele, és �szintén beszámolt a kárpátaljai 

magyar férfi ak 1944 �szén elrendelt deportálásáról.

A 4. Ukrán Front katonai adminisztrációja az elfoglalt városokban, nagyobb 

településeken 1944. október 28-ától a katonai közigazgatás helyi megszilár-

dítása érdekében városparancsnokságokat állított fel. A  kinevezett tiszteket 

Korzsenyevics altábornagy és törzsparancsnok írásos instrukcióval látta el arra 

vonatkozólag, hogyan szervezzék meg tevékenységüket és kapcsolatukat a 

lakossággal, az ellenséges elemek felkutatását, valamint együttm�ködésüket 

a csehszlovák katonai adminisztrációval.21

2. Rendelet a kollektív büntetés elvének alkalmazásáról

Az eddig felkutatott levéltári anyagok ismerete egyértelm�vé teszi, hogy 

a Vörös Hadsereg által elfoglalt Kárpátalja szovjetizálásának, a  magyarok és 

németek elhurcolásának projektje moszkvai, Sztálin által jóváhagyott forgató-

könyv szerint, az NKVD f�rendezésében és a 4. Ukrán Front cselekv� oltalma 

alatt valósult meg. Fény derült arra is, kinek milyen szereposztás jutott.

A civil kulcsszerepl�k között találjuk a kárpátaljai illet�ség� Ivan Turjanica 

kommunista vezért, akinek azt a feladatot szánta Berija, hogy a Csehszlovákia 

részeként jegyzett Kárpátalja Szovjetunióhoz való csatolásának programját 

pártvonalon, bolsevik statiszták bevonásával vezényelje le, abból kiindulva, 

hogy Benes Kárpátalját Sztálinnak ígérte. A  moszkvai levéltári dokumentu-

mok alapján Zseliczky Béla történész derítette ki, hogy Turjanica „1944 �szén 

a csehszlovák hadsereg politikai biztosaként és a František Nemec vezette 

csehszlovák kormánydelegáció tagjaként érkezett meg Kárpátaljára Moszk-

vából. A  csehszlovák delegációnak, melynek kötelékébe tartozott, nyilván 

nem volt tudomása Turjanica megbízásáról, küldetésér�l. Mindazt, ami ké-

s�bb Kárpátalján végbement, a Nemec-féle delegációnak végül is úgy kellett 

elfogadnia mint spontán népi-nemzeti mozgalmat. Meger�síti azt a korábbi 

feltevésemet, hogy táskájában volt a szovjet hatalom megszervezésének 

kész forgatókönyve.”22 Ehhez az állításomhoz azt a megjegyzést f�zi Zselicky: 

„A moszkvai levéltári dokumentumok ismeretében ezt a találó megfogalmazást 

teljesen helytállónak kell tekinteni.”23

A „benesi ígéret” realizálása érdekében egy sor politikai színjátékot kellett 

lebonyolítani: a kárpátaljai kommunista párt vezet� szerepének megszilárdítá-

sát, a Kárpátalja elcsatolását el�segít� népbizottságok létrehozását, az etnikai 

20 Lásd: Шляхом Жовтня, 4.
21 238. sz. ügyirat (TSU/421–422.), eredeti forráshelye: Центральный Aрхив Министерства 

Обороны Pусскoй Федерации. ЦАМО РФ, Ф. 244. Оп. 2980. Д. 156. Л., cтр. 207–208. 
22 Botlik József�–�Dupka György, Ez hát a hon…, i. m., 58.
23 Zseliczky Béla, i. m., 97. Lásd még: Turjanica speciális megbízatását igazoló moszkvai levél-

tári dokumentum, forráshelye: RCHIDNI f. 17. op.128. jed. hr. 764. 190. l.



 

1313

tisztogatások el�segítését, a népbizottságok els� kongresszusának megszerve-

zését, a Kárpátontúli Ukrajna kikiáltását, a Néptanács megválasztását, az Ukraj-

nával történ� egyesülés hitelességét igazolni kívánó Manifesztum elfogadását, 

aláírási kampányok szervezését, a  nép és a Szovjetunió „ellenségeivel” való 

leszámolást, a csehszlovák kormánymegbízotti hivatal kárpátaljai tevékenysé-

gének akadályozását, kiszorítását, a Kárpátalja sorsáról folyó szovjet–csehszlo-

vák tárgyalások el�segítését, a szovjetizálás programjának megvalósítását stb. 

Az operatív tennivalók beindítása érdekében Ivan Turjanica, a Moszkvához h� 

kárpátaljai kommunisták vezére az I. Csehszlovák Hadtest politikai tisztjeként 

és a szovjet titkosszolgálat kiképzett ügynökeként 1944. október 28-án találko-

zott Petrov hadseregtábornokkal, a 4. Ukrán Front parancsnokával, Hruscsov24 

ukrajnai pártvezérrel, Mehlisz vezérezredessel, a 4. Ukrán Front Katonai Taná-

csának tagjával. Az utóbbi két, kulcsszerepet játszó személy kíséretében még 

aznap Munkácsra érkezett, hogy Kárpátalja sorsáról döntsenek.25

A  pártaktíva itt lezajlott ülésén az elvárásoknak megfelel�en különböz� 

döntéseket hoztak, többek között indítványozták a „hadtápterületnek számító 

Kárpátalja teljes megtisztítását”. Ezt a dokumentumot, amelyben „a  kárpát-

aljai nép bizalmát nem élvez� személyek ideiglenes izolálásáról”26 volt szó, 

Turjanica 1944. november 11-én írta alá. Az általa jegyzett rendelet javaslatai 

alapján Fagyejev vezér�rnagy, a 4. Ukrán Front hátországának ellen�rzésével 

megbízott NKVD-osztagok parancsnoka és Levitin ezredes, a törzsparancsnok 

helyettese elkészítette a végrehajtás koncepcióját, majd katonai forgatóköny-

vét. A továbbiakban Berija és Sztálin tudtával kulcsszerepet játszottak a polgári 

lakosság internálásának el�készítésében és lebonyolításában.

Fagyejev személyesen terjesztette a 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa elé 

azt a felvetését,27 hogy a magyar- és németlakta települések férfi lakosságát 

mint az ellenség képvisel�it internálni kell, mert megakadályozhatják a szovjet 

rendszer bevezetését Kárpátalján. Fagyejev és Levitin elképzelése az volt, hogy 

1944. november 14-ét�l 17-éig végrehajtják a 15–50 év közötti magyar és né-

met férfi ak katonai regisztrációját. (Nem tévedés, kezdetben ugyanis az 1927–

1929-es születés�, leventekorú fi atalokat is nyilvántartásba vették – D.  Gy.) 

A második hivatalos regisztrációt 1944. november 18-ára tervezték, ekkor már 

a 18–50 év közötti magyar és német katonák, tisztek, közhivatalnokok, csend-

�rök, rend�rök és katonaköteles korú férfi ak letartóztatásával és katonai �rizet 

alatt a legközelebbi hadifogoly-gy�jt�helyre kísérésével.

A  4. Ukrán Front Katonai Tanácsa 1944. november 12-i ülésén operatív 

végrehajtásra jóváhagyta a 0036-os sz., szigorúan titkos rendeletet, amelynek 

aláírója Petrov hadseregtábornok volt, valamint a front katonai tanácsának 

24 413. sz. (TSU./ 695–698.) ügyirat, eredeti forráshelye: Из мемуаров Никиты Сергеевича 

Хрущова, in: Вопросы истории, Москва, 1991, № 7–8., стр. 75, 88–89.
25 364. sz. ügyirat (TSU/593. 599.) Munkács népbizottsága elnökének beszámolója. Eredeti 

forráshelye: Державний Архів Закарпатської Області, DAЗO, -Ф. Р. 14., Оп. 1. од. зб. 343. 
арк., 29–37.0000000

26 Dupka György�–�Korszun Olekszij (1997), i. m., 11.
27 Довганич, О.Д., Корсун, О. М. (szerk. és összeállít.) (2009), Карпатська Україна: Доку-

менти і матеріали, том І. Ужгород: ВАТ, Видавництво Закарпаття, 353–355.
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tagjai: Mehlisz vezérezredes, Novikov vezér�rnagy és Kariofi lli tüzérségi altá-

bornagy. A kilenc pontból álló dokumentum a legfels� katonai hadvezetés által 

jóváhagyott „kollektív b�nösség és büntetés elvének” kárpátaljai alkalmazását 

írta el�: „Számtalan településen katonaköteles magyar és német nemzetiség� 

személyek élnek, akiket csakúgy, mint az ellenség katonáit is, le kell tartóz-

tatni és fogolytáborba küldeni!”28

A rendelet pontosította a végrehajtás id�pontjait és a behívandók korha-

tárát, felhívta a katonai akció vezet�inek fi gyelmét: 1944. november 14-ét�l 

november 16-áig a városok és nagyobb települések katonai parancsnokai 

nemzetiségükt�l függetlenül vegyék nyilvántartásba azokat a katonákat és 

tiszteket is, akik a német és a magyar hadseregben szolgáltak, és ami a 

legfontosabb, vegyék nyilvántartásba mindazon 18–50 év közötti német és 

magyar nemzetiség� hadköteles személyeket (azaz polgári személyeket, akik 

semmilyen hadseregben nem szolgáltak), akik a felszabadított Kárpát-Ukraj-

na területén élnek, továbbá a magyar rend�rség és csend�rség valamennyi 

tisztvisel�jét és alkalmazottját. A  katonai parancsnokoknak javasolták, hogy 

a nyilvántartásba vétel során mindenkit tájékoztassanak, november 18-án 

kötelesek másodszor is jelentkezni, hogy ezt követ�en az egész kontingenst, 

köztük a hadköteleseket menetoszlopokban a hadifoglyok számára létesített 

gy�jt�lágerekbe kísérjék.

A rendelet külön kitért a magyar csend�rség és rend�rség tisztvisel�ire és 

alkalmazottaira, akiket a nyilvántartásba vétel után november 18–19. között át 

kell adni a „SZMERS egységeinek és a hadtápterületet fedez� határ�r-alaku-

latok felderít� szerveinek”. Itt megjegyzend�: a túlél�kt�l tudjuk, a rögtönítél� 

hadbíróság a letartóztatottak nagy részét halálra ítélte és kivégeztette.

A rendelet 4. pontja el�írta, hogy a letartóztatottak részére 1944. november 

17-éig hadifogoly-átvev�helyeket kell létrehozni Perecsenyben és Huszt kör-

nyékén. Az 5. pont felszólította Fagyejev vezér�rnagyot, hogy az általa felügyelt 

NKVD-csapatok er�teljesebb munkát fejtsenek ki a fentebb felsorolt személyek 

felkutatása és letartóztatása céljából. A 6. pont felszólította Kacnelszon vezér-

�rnagy hadtápf�nököt, hogy az akciót regionálisan irányító katonai komman-

dánsoknak engedélyezze a front toborzóhelyein parkoló Willis gépkocsik hasz-

nálatát. A  7. pont engedélyezte a települési kommandánsok hely�rségeinek 

felhasználását a letartóztatottak véd�kíséretének meger�sítésére. A  8. pont 

utasította a hadtápf�nököt, hogy 1944. november 18-ától szervezzen elegend� 

számú étkeztet�-állomást az Ungvár–Szambor és Szolyva–Szambor menetvo-

nalon. A 9. pont újra Fagyejev vezér�rnagyot szólította fel, hogy a rendelet vég-

28 A 0036. sz. rendelet teljes egyik részlete el�ször az Egyetlen b�nük magyarságuk volt. Em-

lékkönyv a sztálinizmus kárpátaljai áldozatairól (1944–1946) cím� kötetben 1993-ban jelent 

meg, a 7. oldalon. A  rendelet 1–5. pontjának magyar fordítását lásd: A „malenykij robot” 

dokumentumokban (1997), 72. Teljes szövegét lásd: „Otthon a könny is édes” 1944–1955. 

kényszermunkára hurcolt kárpátaljai magyarok és németek nyomában a Donyec-meden-

cében… (2009), 14–16., Továbbá lásd a 219. sz. (KU/353–355.) és a 245. sz. ügyiratot 

(TSU/427–429.), eredeti forráshelyek: Русский Государственный Bоенный Aрхив, РГВА, 
-Ф. 32885. -Оп. 1. -Д. 243. –Л. 35–37. Lásd még: a 10. sz. ügyirat (ЗУН/38-39.), ЦГАСА -Ф. 
32885. -Оп. 1. -Д. 243. –Л. 55-56., Копія. Машинопис.
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rehajtása 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 

helyetteseikkel a küszöbön álló akció lényegét és a katonai parancsnoknak a 

front katonai tanácsával egyeztetett parancsát, amelyet 1944. november 13-án 

kellett kihirdetni Kárpátalja valamennyi városában és községében. A  kiadott 

0036. sz. rendelethez mellékelték a „városparancsnokság 2. számú paran-

csát”, szintén 1944. november 13-i keltezéssel.

Mint láthatjuk, az akciót gyorsan, körültekint�en készítették el�. A parancsot 

magyar nyelvre is lefordították, és az ungvári Miravcsik-féle nyomdában több 

száz példányban kinyomtatták. A magyar nyelv� plakát szövege így hangzott:

1. Folyó évi november 14-t�l három napon belül jelentkezni kötelesek a 

legközelebbi városparancsnokságon mindazok a katonák és tisztek, akik ma-

gyar és német hadsereg kötelékébe tartoztak és a felszabadított Kárpátalja 

területén maradtak.

Jelentkezni tartoznak a német és magyar nemzetiség� hadköteles29 egyé-

nek is 18 évt�l 50 éves30 korig.

2. Ezen határid�n belül kötelesek ugyancsak jelentkezni mindazok, akik 

a magyar megszállás alatt Kárpátalján a rend�rség vagy csend�rség szolgá-

latában álltak.

3. Jelentkezni csak a városparancsnokságon lehet naponként reggel 9-t�l 

este 7-ig. A jelentkezés utolsó napja 1944. évi november hó 16-ika.

4. Mindazok, akik a jelentkezésnek nem tesznek eleget, le lesznek tartóz-

tatva és a haditörvényszék elé kerülnek. Városparancsnok.31

1944. november 13-át követ�en a „városparancsnokság 2. számú paran-

csát” a magyar- és németlakta településeken is kifüggesztették. A helyhatósági 

vezet�k a városparancsnokokkal közrem�ködve agyalták ki a „háromnapos 

munkára”, illetve hidak, utak javítására mozgósító mesét, amit kidoboltattak a 

kisbírókkal is, azzal a kiegészítéssel, hogy az érintettek „három napra elegend� 

élelmet vigyenek magukkal”.

Ilyen rövid id� – gyakorlatilag egy nap – alatt nehéz volt mindezt megvaló-

sítani. Az akció tervét valószín�leg már el�re pontosan kidolgozták. Kés�bb ki-

derült, az akció szervezését kapkodás, túlméretezettség, csalások jellemezték, 

valamint a rossz élelmezés következményei, amelyek már az els� napokban 

sok kárpátaljai számára végzetesnek bizonyultak. A  „letartóztatandó” sze-

mélyek 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 lehet�ségük, hogy hazamenjenek 

személyes holmijaikért, élelemért, s  hogy elbúcsúzzanak hozzátartozóiktól. 

29 Civil személyek.
30 Túlél�k közlése szerint valójában 16–60 éves civileket is elhurcoltak a szolyvai gy�jt�táborba.
31 Forrás: Dupka György személyes archívuma. Plakát. Másolat. A városparancsnokság 2. szá-

mú parancsát el�ször az 1989. november 18-i beregszászi emlékkonferencián ismertették 

a túlél�k. Megjelent az Egyetlen b�nük magyarságuk volt. Emlékkönyv a sztálinizmus kárpát-

aljai áldozatairól (1944–1946) cím� már idézett könyvben, 8. Lásd még: A 11. sz. ügyirat 

(ЗУН/57–58.).
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Miután ellen�rizték adataikat, már csak konvoj-kísérettel vonulhattak ki az 

udvarra vagy az utcára – lényegében lágerviszonyokba csöppentek. A körülzárt 

udvaron és az utcán tovább folytatódott a begy�jtöttek megtévesztése, a ka-

tonai hatóságok emberei ugyanis azzal hitegették �ket, hogy „ideiglenes, há-

romnapos munkáról” van szó, élelmezésüket útközben fogják megszervezni. 

Néhány tekintélyt élvez� magyar agitátor, köztük Uszta Gyula partizánvezér és 

Illés Béla író biztatta az embereket. Egyes településeken ünnepélyes küls�sé-

gek között, dobszóval, papok és hatósági személyek áldásával búcsúztatták a 

„háromnapos munkára” indulókat. Valóban nehezen volt elképzelhet�, hogy az 

egész csak káprázatos színjáték, amely a statiszták többsége számára a halálba 

vezet� utat jelenti.

3. Az akcióban közrem�köd� egységek felkészítése

A  magyarok és németek begy�jtésére vonatkozó részletes utasításoknak 

szintén a nyomára bukkantunk. Portnyagin �rnagy, a 4. Ukrán Fronthoz tartozó 

NKVD-csapatok egyik osztályának vezet�je „szigorúan titkosított” parancsot32 

(0047. sz., 1944. XI. 15.) fogalmazott meg a 0036. sz. rendelet végrehajtását 

végz� NKVD-alakulatoknak, amelyben megparancsolta:

1. Jermilov kapitánynak, a  2. sz. SZPV (szolyvai hadifogoly-gy�jt�tábor) 

vezet�jének, hogy 1944. november 17-i határid�vel Huszton átvev�helyet szer-

vezzen.

Dohin elvtársnak, a 3. sz. SZPV (sninai hadifogoly-gy�jt�tábor) vezet�jének, 

hogy a Sztavnétól 4 km-re lév� Zsornaván ugyanilyen határid�vel átvev�helyet 

szervezzen.

2. Jermilov kapitány és Dohin elvtárs a megnevezett átvev�helyekre kü-

lön-külön 15 f�b�l álló egységet jelöljön ki, köztük egy-egy parancsnokot, 

egészségügyi munkást, raktárost, kapu�rt.

Ezen kívül a 66. sz. PPV (hadifogoly-átvev�hely Čerhov körzetében), a 3. sz. 

SZPV részére egy kapu�rt, egy egészségügyi munkást, a 97. sz. PPV (hadifo-

goly-átvev�hely Szlovákia egyik településén) és a 2. sz. SZPV részére egy kapu-

�rt és egy ügyeletes parancsnokot jelöljenek ki.

3. A 66. sz. PPV és a 97. sz. PPV parancsnokai biztosítsák az NKVD-egysé-

gek által begy�jtött hadifogoly-kontingensek átvételét, �rzését.

4. A 4. Ukrán Front hadtápterületét �rz� NKVD-egységek biztosítsák a hadi-

fogoly-kontingensek következ� táborokba történ� átirányítását:

– a zsornavai átvev�helyr�l Turkára, a 3. sz. SZPV táborba;

– a huszti, a 97. sz., a 66. sz. átvev�helyr�l Szolyvára, a 2. sz. SZPV táborba.

5. A szolyvai 2. sz. SZPV táborban, a 97. sz. és 66. sz. átvev�helyeken lév� 

hadifoglyok további szakaszolt szállításának idejére fejenként számítva kétnapi 

élelmet kell biztosítani.

6. Jermilov kapitány, a 2. sz. SZPV tábor vezet�je 1944. november 17-éig a 

huszti átvev�helynek 15 000, Dohin elvtárs, a 3. sz. SZPV vezet�je a zsornavai 

átvev�helynek 10 000 napi élelmet irányítson át.

32 A Portnyagin �rnagy által jegyzett parancsot lásd: 250. sz. ügyirat (TSU/433–435.), eredeti 

forráshelye: Центр хранения историко-документальных коллекций ЦХИДК. -Ф. 425 п. 
-Оп. 1. -ед. хр. 3. –Л. 80.
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7. Az átvev�- és gy�jt�táborokba irányított hadifoglyok fogadásával és 

továbbindításával kapcsolatos szervez�munka megsegítésére a 2. sz. SZPV 

táborba Szavcsuk f�hadnagyot, a 3. sz. SZPV táborba Amplejev �rnagyot kül-

dik ki.

8. Amplejev �rnagy, Dohin kapitány, Szavcsuk f�hadnagy és Jermilov kapi-

tány 1944. november 17. 12.00 óráig tegyen jelentést az elvégzett munkáról.

Találtam a 0036. sz. rendelet alapján letartóztatott személyek �rz�-véd�, 

felderít� szolgálata megszervezésével kapcsolatos dokumentumot is. Ezt a 

parancsot (Szigorúan titkos, 0075. sz., 17. XI. 44., M�köd� Hadsereg) Avram-

csuk alezredes, a 88. Kárpáti Határ�rezred parancsnoka és Hizsnyak kapitány, 

az ezredtörzs vezet�je adta ki. Az utasítás preambuluma leszögezte: a magyar 

és német nemzetiség� egyéneket (civilbe átöltözött tisztek, katonák, rend�rök, 

csend�rök, valamint katonakötelesek) azért kell letartóztatni, mert „az ezred 

területén magyar, német bandita- és diverziós csoportok aktivizálódásának 

lehet�ségével kell számolni”. A parancs a következ�ket írta el�:

1. 1944. november 17. 20.00 óra�–�november 20. között meg kell er�síteni 

a törzsparancsnokság, a  szakszolgálatok, a  hadianyag-raktárak, az üzem-

anyag- és élelmiszer-raktárak �rhelyeit.

2. A  magyar és német nemzetiség� egyének az 1944. november 18-ára 

kit�zött határid�ig a városparancsnokságokon második kötelez� regisztrá-

cióra kell hogy jelentkezzenek, ezeket a személyeket Munkácsról, Bátyúból, 

Beregszászból, Nagyberegr�l, Tiszaújlakról hadifogolylágerekbe kell irányítani, 

el�ször a sztrabicsói (mez�terebesi) PPV táborba, a  drahovai (kövesligeti) és 

a nagysz�l�si foglyokat a huszti PPV hadifogoly-átvev�helyre, majd mindkét 

helységb�l a szolyvai 2. sz. SZPV táborba.

Azokat, akik nem jelentkeztek a második regisztrációra, 1944. november 

19-ét�l fel kell kutatni, le kell tartóztatni és a legközelebbi városparancsnok-

ságra, illetve hadifogoly-átvev�helyre kísérni.

3. Az újlaki, beregi, nagysz�l�si, drahovai helyi parancsnokságokon le-

tartóztatottakat Lebegyev �rnagy, az 1. sz. század parancsnoka fegyveres 

kísérettel a huszti hadifogoly-átvev�helyre toloncolja és szervezze meg tábori 

�rzésüket, továbbá:

– a fentebb felsorolt településeken a felderít�-elfogó csoportokhoz tarto-

zóan 10-15 f�b�l álló konvojt jelöljön ki;

– 1944. november 17-éig Huszton, Nagysz�l�sön és Újlakon teljes állomá-

nyú hely�rséget állítson fel;

– Beregszász–Huszt és Huszt–Szolyva között biztosítsa a kommunikáció 

�rzését;

– helyezzen készenléti tartalékba egy hely�rséget.

4. Tyurjakov �rnagy, a  2. sz. század parancsnoka jelöljön ki 10-15 f�s 

konvojt a Bátyú–Sztrabicsó útvonalra, november 17-ével bezárólag biztosítson 

hely�rséget a sztrabicsói 97. sz. PPV tábor részére, er�sítse meg az Agovo 

(Tisza ágtelek), Kisdobrony és Nagydobrony térségében állomásozó három 

hely�rség háttérvédelmét.

5. Sackij �rnagy, a 3. sz. század parancsnoka megszervezi a munkácsi 97. 

sz. PPV tábor �rkíséretét, felel�sséggel tartozik a városban kijelölt regisztrációs 

hely (Rákóczi-kastély) hely�rségének felállításáért. Ezenkívül a Munkács–Sztra-
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bicsó útvonalon, Danykovci–Pupka Helmec térségében két 10-15 f�s konvojt 

biztosít, meger�síti az ott állomásozó két hely�rség háttérvédelmét, Szolyva–

Munkács és Munkács–Sztrabicsó között biztosítja a kommunikáció �rzését.

6. Konovalov �rnagy, a  man�verez� csoport parancsnoka megszervezi a 

Beregszászból Sztrabicsóra induló menet �rzését, ezen a vonalon három 10-15 

f�s konvojt állít fel, egy szakaszával rendfenntartást biztosít a beregszászi re-

gisztrációs helyen.

7. November 17. 20.00 órától november 18. 7.00 óráig a polgári lakosság 

részére kijárási tilalmat vezet be, senki nem hagyhatja el a települést, lakhelyét.

8. A második regisztrációt végz� helyi parancsnokságokon, illetve gy�jt�-

helyeken, ahonnan gyalogmenetben hadifogolytáborokba indítják a szakaszo-

kat, a hozzátartozók, n�k és családtagok jelenléte tilos.

9. A  magyarok, németek részére meghirdetett mobilizációra jelentkez�, 

a német és magyar hadseregben szolgált ukrán (ruszin), orosz, cseh, szlovák 

nemzetiség� katonákat, katonaköteleseket nem kell lágerbe küldeni, a telepü-

léseken és az úton nem kell �ket letartóztatni.

10. A parancsba foglaltakat els�sorban a tiszti állomány, majd 1944. no-

vember 18–20. között a szakaszvezet�k és katonák körében ismertessék.

11. Boldin kapitány, aki egyben a hadtápért felel�s, minden századparancs-

nok rendelkezésére biztosítson egy ZISZ típusú, üzemanyaggal ellátott járm�-

vet, hogy a tartalék egységeket célba tudják juttatni.

12. A  századparancsnokok a jelen parancs tartalmát ismertessék a saját 

területükön m�köd� város- és helyi parancsnokság vezet�ivel.

13. A jelen parancs kézhezvételének visszajelzése, jelentés annak végrehaj-

tásáról naponta, esti 18 óráig kötelez�.

Ezzel a paranccsal indult be az NKVD és a SZMERS gyilkos, népirtó gépeze-

te: a lakosság megsz�rését, izolálását, a begy�jtést, letartóztatást, internálást, 

elhurcolást szigorúan hajtották végre.

A 0036. sz. rendelet végrehajtói szigorú regisztrációra kényszerítettek min-

den olyan férfi t, aki családi körében tartózkodott. A szovjet városparancsnok-

ságokkal párhuzamosan m�köd�, a látottakat értékel� 1. Csehszlovák Hadtest 

toborzó tisztjei nevében 1944. november 17-i keltezéssel Antonín Hasal-Niž-

borský brigádtábornok „tiltakozó levelet”33 írt Mehlisz vezérezredesnek azzal 

kapcsolatban, hogy olyan szláv származásúakat is nyilvántartásba vesznek és 

elhurcolnak, akik magyar katonák voltak ugyan, de korábban a csehszlovák 

hadseregben is szolgáltak. Arra kérte Mehlisz vezérezredest, hogy ezeket a 

személyeket irányítsák át a csehszlovák hadseregbe, illetve bocsássák a cseh 

katonai sorozóbizottságok rendelkezésére.

Az otthonmaradottak körében magyar származású, a Szovjetunióban párt-

iskolát, hírszerz�i tanfolyamot végzett komiszárok, kommunista agitátorok je-

lentek meg, akik a szovjet társadalmat ismertet� propagandamunkát fejtettek 

ki. Ezt a propagandát egyébként a magyar származású Oldner Vladimír szovjet 

hírszerz� tiszt, haditudósító, a 4. Ukrán Front Katonai Tanácsához tartozó ma-

gyar operatív csoport vezet�jének javaslatára végezték, aki Mehlisz vezérezre-

des számára részletesen elemezte a kárpátaljai magyarság politikai közérzetét. 

33 253. sz. ügyirat (TSU/433–438.) Lásd: Карпатський Край, Ужгород, 1992, №38., 12. p.
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Egyik jelentésében34 azt is javasolta, hogy a településeket meg kell tisztítani 

a szovjetellenes rémhíreket terjeszt� fasiszta agitátoroktól, a bujkáló magyar 

fasisztáktól, s hogy célirányosabb felvilágosító munkát kell kifejteni az egyszer� 

magyar lakosok körében. Engedélyt kért Mehliszt�l arra, hogy szabadon ter-

jeszthessék a magyar nyelv� Magyar Újságot,35 illetve a helyi magyar lakosság 

részére külön lenyomatokat készíttethessen. Megjegyzend�: 1944. szeptember 

5-én A. Scserbakov vezérezredes, a Vörös Hadsereg politikai ügyviteli f�igaz-

gatóságának parancsa alapján a 4. Ukrán Front politikai osztálya keretében két 

újság kiadását határozták el. Az egyik Magyar Újság címmel, havonta 13 alka-

lommal, 4 oldalon, 12 000 példányban jelent meg; az ugyancsak Kárpátontúli 

Ukrajna lakossága részére szánt, Karpatszkij Visznik ukrán nyelv� propaganda- 

lap volt, szintén havonta 13 alkalommal, 4 oldalon, 4000 példányban jelent 

meg, kiadását Mehlisz vezérezredes ellen�rizte.36

Ezekben a napokban az Ungvári Városi Népbizottság rendeletben (1944. 

november 15.) tiltotta be a magyar „fasiszta” pártok, különböz� civil szerve-

zetek m�ködését, sajtóorgánumaik kiadását, elkobozták nyomdáikat. A  pár-

tok, szervezetek vezet�inek három napon belül le kellett adniuk a városházán 

tagsági igazolványukat és egyéb dokumentumaikat. A rendelet megszeg�inek 

kilátásba helyezték a Vörös Hadsereg hadbírósága általi felel�sségre vonását. 

Ebben az id�ben Ungvár polgármestere a ruszofi l Szova Péter volt.

34 220. sz. ügyirat (KU. I./355-357), eredeti forráshelye: Русский Государственный Aрхив 
Cоциально-Политической Истории РГАСПИ, -Ф. 495. -Оп. 147. – Л. 1–7.

35 A Magyar Újság 1944. szeptember 26-ától jelent meg a 4. Ukrán Front Politikai Osztályának 

kiadásában. Els� számát még Lvovban (Lemberg) nyomták. Október 26-ától Munkácson 

szerkesztették. 1945. január 3-ától már Debrecenben adták ki. A lap f�szerkeszt�je mindvé-

gig Illés Béla író, a szovjet hadsereg �rnagya, szerkeszt�je Kassai Géza volt. A lapkészítésben 

részt vett Oldner Vladimír is, a  fentebb említett jelentés szerz�je. B�vebben lásd: Bényei 

Miklós, A  felszabadult Debrecen sajtója (1944. október�–�1945. április), I. rész, in: hbml.

archivportal.hu/data/fi les/144701208.pdf. (2012)
36 Az 1944. november 21-i keltezés� Fagyejev-jelentés eredeti forráshelye: Русский 

Государственный Bоенный Aрхив, РГВА, Ф. 32885. -Оп. 1 -Д. 243. – Л. 35–37.


