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FORRÁSOK

A szovjet–csehszlovák szerződés 

Kárpát-Ukrajnáról

„Kárpát-Ukrajnát a Szövetséges 
és Társult Hatalmaknak Ausztri-
ával Saint Germain-en-Laye-ban 
1919. szeptember 10-én kötött 
békeszerződés 54. és 55. cikke, 
valamint a Magyarországgal Tria-
nonban 1920. június 4-én kötött 
békeszerződés 48. és 49. cikke 
Csehszlovákiához csatolta. Terü-
leti autonómia gyakorlati megva-
lósítására azonban a két világhá-
ború között nem került sor. […] 
[1938] március 15-én Magyar-
ország Németország hozzájárulá-
sával három nap alatt megszállta 
Kárpát-Ukrajnát. […] A Magyar-
országgal kötött 1945. január 20-i 
fegyverszüneti egyezmény 2. cik-
ke értelmében Magyarország kö-
telezte magát, hogy az 1937. de-
cember 31-én fennállott határok 
mögé vonja vissza csapatait, tehát 
Kárpát-Ukrajna birtokbavétele jo-
gilag is semmissé vált. […]

1. cikk. Kárpát-Ukrajna […] 
a lakosság részéről kinyilvánított 
óhajnak megfelelően és a két Ma-
gas Szerződő Fél közötti baráti 
megegyezés alapján egyesül ősi 
hazájával, Ukrajnával és ennél-
fogva az Ukrán Szovjet Szocialista 
Köztársaság részévé válik.

A Szlovákia és Kárpát-Ukraj-
na között 1938. szeptember 29. 
napján fennállott határok, az esz-
közölt módosításokkal, a Szovjet 
Szocialista Köztársaságok Szövet-
sége és a Csehszlovák Köztársaság 
közötti határokká lesznek […]”

Moszkva, 1945. évi június 29.

Halmosy Dénes: Nemzetközi szer-
ződések 1918–1945. A két világhá-

ború közötti korszak és a második 

világháború legfontosabb kül-

politikai szerződései. Budapest, 
1983. 638–641.

Kárpátalja 1945 és 1991 között a Szovjetuni-
óhoz tartozott. Hivatalos neve ekkor Kár-

pátontúli terület (Zakarpatszka oblaszty). 
A „terület”, mint közigazgatási egység, körül-
belül a megye megfelelője, alatta vannak 
a járások, s azok alatt az egyes települések  – 
városok, nagyközségek és községek. A régió 
szovjet fennhatóság alá kerülése 1944 őszé-
től – a katonai akciók megkezdésétől – 1945 
végéig – a nemzetközi szerződések megköté-
séig, a szovjet rendszer kiterjesztéséig – tartó 
folyamat eredménye volt.

A Szovjetunióból irányított partizántevé-
kenység 1943-tól folyt Kárpátalja területén. 
A katonai beavatkozásra 1944 szeptembe-
re–októbere folyamán került sor. A régióban 
nagyobb harc Csap városának elfoglalásáért 
alakult ki. A IV. Ukrán Front 18. hadserege 
délkeleti irányból haladt északnyugat felé. 

1944 őszén három hatalom küzdött egymás-
sal, hogy befolyást gyakoroljon a vidék lakossá-
gára: a helyben megalakuló népi bizottságok, 
a Vörös Hadsereg parancsnoksága és a cseh-
szlovák adminisztráció visszatérő hivatalno-

kai. A Szovjetunió és Csehszlovákia 1941-ben 
és 1943-ban ismételten egyezményt írt alá 
a háború előtti határok elismeréséről, 1944. 
május 8-án pedig arról született határozat, 
hogy a felszabaduló csehszlovák területeket 
a szovjet hadsereg átadja a csehszlovák polgári 
igazgatási szerveknek. Kárpátalja esetében 
azonban ezt nem tették lehetővé. A szovjet 
katonaság Kárpátontúli Ukrajna Népi Bizott-

ságai első kongresszusa előkészítését támo-
gatta, amelyre 1944. november 26-án került sor 
Munkácson. A kongresszusra érkező küldöttek 
megválasztása nem mindig történt törvényes 
eszközökkel, a települések nagy része egy-
általán nem képviseltette magát. A kongresz-
szuson részt vett számos meghívott partizán, 
valamint a szovjet 18. hadsereg parancsnoksá-
gának képviselői, több tucat NKVD-s (a szov-
jet belbiztonság képviselői). Ilyen előkészítés 
után sem volt egységes a küldöttek vélemé-
nye: javaslatként hangzott el, hogy a terület 
státuszáról a háború befejeztével össznépi 
referendum döntsön, illetve az is, hogy Kárpát-
alja őrizze meg önálló államiságát. Végül olyan 
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KRONOLÓGIA

1944. szeptember 26.– október 28. 
Kárpátalja területe a szovjet kato-
naság ellenőrzése alá került.

1944. október 19. Vincze András 
kormányzói biztos ezen a napon 
hívta össze Ungváron az utolsó ér-
tekezletet.

1944. október 25. Szovjet és ro-
mán csapatok elérték a második 
bécsi döntés előtti határt.

1944. október 27. A szovjet 
katonaság bevonult Ungvárra, 
„a Csehszlovák Köztársasághoz 
tartozó Kárpátontúli Ukrajna fő-
városába”, amely esemény előtt 
Moszkvában díszsortűzzel tiszte-
legtek. E napon Husztra érkezett 
František Nemec, a csehszlovák 
kormány megbízottja és hozzálá-
tott teendői ellátáshoz.

1944. november 13. A IV. Ukrán 
Front vezérkara parancsot adott 
ki, hogy három napos munkára 
köteles jelentkezni minden had-
köteles korú magyar és német 
nemzetiségű kárpátaljai férfi  
(„málenykij robot”).

1944. november 26. Munká-
cson összeült Kárpátontúli Uk-
rajna Népi Bizottságainak első 
kongresszusa, melyen kiáltványt 
fogadtak el „Kárpátontúli Ukraj-
nának Szovjet Ukrajnával való 
újraegyesítéséről.”

1944. december 5. Kárpátontúli 
Ukrajna Néptanácsa memoran-
dumban szólította fel a csehszlo-
vák kormány kárpátaljai képvise-
lőit a terület elhagyására. 

1945. június 29. A Szovjetunió és 
a Csehszlovák Köztársaság Moszk-
vában egyezményt írt alá Kárpát-
aljának a Szovjetunióhoz csatolásá-
ról. Az egyezményt november 22-én 
csehszlovák részről, november 
27-én szovjet részről ratifi kálták.

1945. július 11. Egy moszkvai bör-
tönben meghalt Avgusztin Volosin, 
aki 1938. október 26. és 1939. már-
cius 15. között Kárpáti Ukrajna 
miniszterelnöke volt. Az első kár-
pátaljaiként 2002-ben megkapta 
az Ukrajna Hőse címet.

1946. január 22. A Szovjetunió 
Legfelsőbb Tanácsának Elnöksé-
ge rendeletet hozott a Kárpáton-
túli terület megalakításáról az 
Ukrán Szovjet Szocialista Köztár-
saság kötelékében.

határozatot fogadtak el, mely szerint Kárpát-
alja lakossága kéri, hogy „újraegyesülhessen” 
a Kárpátok túloldalán élő testvéreivel, azaz az 
ukránokkal. A kiáltványban megfogalmazott 
kérelmet ezután aláíratták a helyi hatalmi 
szervek, az ún. népi bizottságok tagjaival is. 
Ahol erre nem voltak hajlandók, a bizottságo-
kat feloszlatták és újakat szerveztek.

A következő időszakban e döntésnek meg-
felelő lépések következtek annak érdekében, 
hogy a régiót szovjet mintára szervezzék át. 
Az az átmeneti időszak, ami másutt, így pél-
dául Magyarországon 1945–1948 között zaj-
lott, Kárpátalján tulajdonképpen csak 1944 
végét, az 1945-ös esztendőt jelentette. 

Nagy változás következett be a lakos-

ság összetétele tekintetében. Az értelmiség, 
a hivatalnokok egy része Magyarországra, 
illetve Csehszlovákiába távozott. Még a mun-
kácsi kongresszus előtt a 18–55 év közötti 
magyar és német férfi  lakosságot a szov-
jet katonai parancsnokság három napos 
munkára kötelezte, de valójában a szolyvai 
gyűjtőtáborba, onnan pedig szibériai lágerek 
kerültek, ahol a többség elpusztult, s az élet-
ben maradottak is csak évek múlva térhet-
tek haza. A német lakosság elmenekült vagy 
a szovjetek kitelepítették őket Kárpátaljáról. 
A románokat moldovánokká nyilvánították, 
a latin betűs írásról át kellett térniük a cirill 
betűsre, ami csak a ’90-es években változott 
meg. A ruszinokat nem ismerték el önálló 
nemzetiségnek, ukránokként jegyezték be 
őket. Főleg migráció következtében egyre 
számottevőbb lett az orosz lakosság. 1946-ban 
a 775.116 fős összlakosságból 527.032 ukrán, 
134.558 magyar, 72.176 orosz, 12.420 román, 
6.998 zsidó, 2.774 cseh, 2.338 német lakost 
tartottak nyilván.

Az oktatásügyben nem szűnt meg 
a magyar nyelvű oktatás folytonossága, bár 
a későn kezdődött 1944/45-ös tanévben csak 
az elemi iskolai szinten folyt magyar nyelvű 
oktatás. 1945 őszétől általános iskolák is 
nyíltak, magyar középiskolák azonban csak 
1953-tól. Egy tanítóképzőben, a munkácsiban 
voltak még magyar csoportok. 1945. októ-
berében megnyílt a régió első felsőoktatási 
intézménye, az állami nyelven, pontosabban  – 
mivel a Szovjetunióban nem volt hivatalos 
államnyelv – a népek közötti érintkezés nyel-
vén, oroszul oktató egyetem Ungváron. 

Az iskolákat szerkezetileg is átalakítot-
ták. A népi, polgári iskolák és gimnáziumok 
helyébe elemi, általános és középiskolák lép-
tek. Minden korábbi tankönyvet zároltak, reví-
ziónak vetették alá a szépirodalmat is. Az első 
szovjet időszakbeli magyar irodalom tankönyv 
csak 1950-ben jelent meg. De nem volt ez jó 

a többségi lakosság számára sem, betiltás várt 
azokra az ukrán irodalmi tankönyvekre, ame-
lyek „túlzottan idealizálták Ukrajna régmúlt-
ját”, „aránytalanul nagy hangsúlyt fektettek 
az ukrán írók és költők nemzeti érzületére”. 
A tanított történelem a szovjet történelem volt 
és nem a nemzeti történelmek. 

A szolyvai áldozatok emlékműve

A sztálini önkény áldozatainak emléktáblája 

Gáton
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Az egyetlen magyar nyelvű újság a 
Munkás Újság volt, amely 1945-ben néhány 
hónapig jelent meg, utána megszüntették, 
s helyette hosszú időn át egy területi lapot, 
és egy járási újságot fordítottak az ukrán ere-
detiből magyarra Kárpáti Igaz Szó és Vörös 
Zászló címen.

Nehéz időket éltek meg az egyházak 

a hivatalosan ateista országban. Elkoboz-
ták vagyonukat. A görög katolikus egyházat 
1949-ben betiltották, templomaikat a pra-
voszlávok kapták meg. Számos papot hurcol-

tak a gulágokba. Az utolsó kárpátaljai görög 
katolikus püspök, Romzsa Tódor gyilkosság 
áldozata lett 1947-ben. A vallásgyakorlás min-
den téren visszaszorult. Tanító, tanár, egyen-
ruhás személy, vezető beosztású ember nem 
járhatott templomban, nem tarthatott egy-
házi esküvőt, keresztelőt.

Az egyik első és legfontosabb teendő az 
államosítás volt. Nem maradhatott fenn 
felekezeti iskola, állami tulajdon lett az egy-
házi vagyon, megszüntették a magántulajdon 
minden formáját. A mezőgazdasági termelés 
formája a kolhoz (kollektív gazdaság) lett, 
ahová kötelező volt a belépés, az ingóság, 
a jószág bevitele. 

1945. június 29-én Moszkvában a Szovjet-

unió és a Csehszlovák Köztársaság képvise-

lői által aláírt szerződés döntött Kárpátalja 
hovatartozásáról. A szerződés többek között 
kimondta, hogy az 1945. január 20-i fegyver-
szüneti szerződés elfogadásával Magyarország 
jogilag lemondott Kárpátaljáról. Csehszlová-
kia pedig „barátságból” meghajlik a népaka-
rat előtt, amely az „újraegyesülésről” döntött. 
1946. január 22-ével hivatalosan is megala-
kult a Szovjetunió, illetve az Ukrán SZSZK 
Kárpátontúli területe, amikorra a szovjetizá-
lás tulajdonképpen megtörtént.

A 4. Ukrán Front 0036. sz. hatá-

rozatából, 1944. november 13.

„Egész sor településen német és 
magyar nemzetiségű hadköteles 
személyek élnek, akiket ugyan-
úgy, mint az ellenség katonáit, le 
kell tartóztatni […] külön csa-
patokban, listák szerint, konvoj 
alatt hadifogolytáborokba kell 
irányítani.” 

Egyetlen bűnük magyarságuk 

volt. Dupka György (szerk.): Em-

lékkönyv a sztálinizmus kárpát-

aljai áldozatairól (1944–1946).

Intermix, Ungvár – Budapest, 
1993. 7.

„Negyvennégy novemberében 
kezdődött a fogság. […] Három 
napi munka, mi az. Amikor szál-
lítottak Oroszországba, akkor már 
tudtuk, hogy nem három nap lesz 
ez. […] bevagoníroztak, két hét 
vagonban, vizet nem adtak, nyal-
tuk a jeges csavarokat. Néha enni 
valamit bedobtak. […]

Mire hazaértem, kulák lett 
belőlem. Hatan voltunk test-
vérek, jól bírtuk a gazdálkodást, 
cséplőgép, harminc hold föld 
[…] Elkonfi skálták a házunkat 
is. Bútort, mindent elvettek. […] 
Húsz–harminc jószágunk volt, 
tehén, tinó, ökör, ló. Mindent el-
raboltak.

Még kolhoztag se lehettem, 
mert kulák voltam.” (Kisszel-
menc, M. Z.)

Zelei Miklós: A kettézárt falu. 
Dokumentumregény. Budapest, 
Ister, 2000. 80–81.

Szovjet hősi emlékmű 

Beregszászon

Görög katolikus fatemplom

Romzsa Tódor
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1946. január 24. A Kárpátontúli 
területen az Ukrán SZSZK törvé-
nyei léptek életbe.

1946. május 26. Ungváron halál-
ra ítélték, majd november 7-én ki-
végezték Bródy Andrást, aki Kár-
pátalja első miniszterelnöke volt 
1938 őszén. 1989-ben az ügyet hi-
vatalosan koncepciós perré nyil-
vánították.
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Tudja-e?

A ̈  románok a mai Kárpátalja területén, 
az egykori Máramarosban a 14. század elején 
jelentek meg. A szovjet időszakban a hiva-
talos szervek a Kárpátalján élő románokat 
’moldovánoknak’ nevezték. [Moldovánok, 
moldvánok: a Keleti-Kárpátok és a Dnyesz-
ter közötti területen élő román lakosság. 
A területen ma a Szovjetunió felbomlása 
után független állammá vált Moldova (tör-
ténelmi Besszarábia), Ukrajna (bukovinai 
része) és Románia (történeti tartománya 
Moldva) osztozik.] Ők saját magukat mind-
végig románoknak tartották. 1945–1990-ig 
kényszerből cirill betűs írást használtak, 
utána visszatértek a latin betűsre. Iskolá-
zottsági szintjük az egyik legalacsonyabb 
a kárpátaljai etnikumok között, e tekintet-
ben csak a cigányokat előzik meg. A máso-
dik világháború után iskoláik moldován, az 
1990-es évektől román tannyelvűek, az ung-
vári egyetemen román tanszék nyílt.

A 2001-es népszámlálás adatai szerint 
a kárpátaljai románok lélekszáma 32,1 ezer. 
Többségük pravoszláv és görög katolikus 
vallású, kisebb részben római katolikus. 
Kompakt területen, a Tisza jobb partján, 
a Rahói és a Técsői járás egymással érint-
kező részein, 80%-ban faluhelyen élnek. 
Jellemző rájuk a szezonális munkavállalás 
Kárpátalja területén kívül (mezőgazda-
sági munka, fakitermelés, építkezés stb.). 
A helyben maradók zömmel a sóbányászat-
ból élnek, amelynek központja Szlatina.

Történelmükből ki lehet emelni 
1919–1920-at, amikor Kárpátaljának ezt 
a részét a román hadsereg tartotta meg-
szállva. A második világháború után elkerül-
ték a megtorlásokat, az idénymunkáknak 
köszönhetően jelentős vagyongyarapodást 
tudhattak magukénak. Falvaik mind a mai 
napig Kárpátalja legmódosabb települései 
közé tartoznak. Őket érintette a legkevésbé 
a más etnikumoknál megfi gyelhető kiván-
dorlási folyamat.

A  ̈ cigányok ma Kárpátalján a hivatalos 
adatok szerint 14 ezren, becslések szerint 
20–30 ezren vannak. Nyelvük az európai 
romák újindoárja nyelvének ún. kárpáti 
és vlach dialektusához tartozik. Saját írás-
sal nem rendelkeznek. Jellemző a vegyes 
házasságok elenyésző száma. Igen mozgé-
konyak, keveseknek van állandó munkája. 
A muzsikus cigányok alkotják a legfelsőbb 
társadalmi réteget. Vannak kézműves cso-
portok. A városokban túlnyomórészt az ala-
csony presztízsű munkát végzik. 

A cigányok Kárpátalján nem alkotnak 
zárt települési tömböt, hanem szétszórtan 
élnek más, elsősorban az ukrán és a magyar 
etnikum között, sok helyütt ma is táborok-
ban. Többségük a síksági területeken él és 
csak kisebb részük a hegyvidéken, jellemző 
módon a nagy közlekedési központokban 
összpontosulnak. Több érdekvédelmi, kul-
turális szervezetük van.

Szovjet katonakönyv az 1940-es évekből


