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Bevezetés  

A diplomamunka a szovjet rendszer kiépítésének lépéseit  mutatja be Kárpátalján 1944-1953 

között. A Szovjetunió kötelékébe kerülő Kárpátalja történetének feldolgozása fontos, érdekes és 

napjainkban is aktuális. 

Kárpátalja a második világháború végén különösen nehéz helyzetbe került. Társadalmi es 

gazdasági életében a szovjet érdekszférába kerülés 1944 őszen egyet jelentett egy mindent átfogó 

rendszerváltással. A XX. században e vidék sok viszontagságon, „impériumváltáson” és 

rendszerváltozáson esett át. A leghosszabb, legnehezebb időszak azonban az a közel fél évszázad 

volt, amit a vidék lakossága a szovjet hatalmi rendszerben töltött el. A foganatosított intézkedések: 

a terület megszállása; a hatalmi legitimáció; a helyi partvezetők, párttitkárok félreállítása;a magyar 

és a nemet etnikummal szembeni represszió; kollektivizálás stb. mind részévé váltak a helyi 

lakosság mindennapjainak.- Vidékünknek erről a korszakáról, a Szovjetunió felbomlása után 

negyed évszázaddal, még mindig nincs hiteles kép a magyar történeti irodalomban.  

Többféle ok vezetett ahhoz, hogy éppen ezt a témát választottam diplomamunkám tárgyául. 

A témaválasztást elsősorban személyes indokok vezérelték, mivel a téma már iskolás koromban is 

érdekelt és most lehetőségem volt ismereteim elmélyítésére, valamint a korábbi években 

évfolyammunkáimat, szakdolgozatomat is hasonló témában írtam, így logikusnak tartottam a 

folytatást.  

A kutatás módszere alapvetően leíró, történeti és szintetizáló jellegű volt.  

Diplomamunkámban igyekeztem feldolgozni a témához kapcsolódó eddig megjelent, számomra 

elérhető szakmunkákat. A kutatás során 42 magyar nyelvű, 1 orosz nyelvű könyvet és 8 internetes 

szakirodalmat is felhasználtam. A szakirodalom mellett levéltári forrásokat is felhasználtam. A 

felhasznált szakirodalmat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola könyvtárában, az 

Ungvári Megyei Könyvtárban, a Debreceni Egyetem könyvtárában, személyes könyvtáramban, 

interneten általam fellelt anyag adta. A levéltári források kutatását pedig a Kárpátaljai Területi 

Állami Levéltár ungvári részlegében végeztem.  

A diplomamunkában így prímér és secunder forrásokat, elméleti és a feldolgozó 

módszereket használtam. A munka számos levéltári forrást ismertet. 

A munka I. fejezete bemutatja Kárpátalja helyzetét a második világháború záró szakaszában 

és a málenykij robot tragédiáját. A II. fejezet vidékünk közigazgatásával és gazdaságának 

átalakításával foglalkozik 1946-1953 között. A III. fejezetben a kultúra problematikája van taglalva, 

ezen belül az oktatás átalakítása és az egyház viszontagságos helyzete a fellelhető levéltári anyagok 

tükrében. A dolgozat mellékletében olyan dokumentumok is találhatóak, amelyek eddig 

nyomtatásban sehol nem jelentek meg.  
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A diplomamunka fő célja bemutatni a Szovjetuniónak Kárpátaljára kiterjesztett hatalmát, 

Kárpátalja szovjetesítésének történetét az 1944-1953 közötti időszakban, a meglévő 

szakirodalom és az eddig általam feldolgozott levéltári források alapján. Mivel Kárpátalja 

történetének erre a korszakára vonatkozón több ezer oldalnyi levéltári forrás áll 

rendelkezésünkre, ezért jelen dolgozatban csak a szovjet rendszer kiépítésének néhány lépését 

mutatom be vidékünkön.  A munka számos, olyan levéltári forrást mutat be, ami eddig titkosítva 

volt, valamint elérhetetlen az érdeklődő olvasó számára.   



   7 

 I. fejezet 

A szovjet rendszer kiépítésének első lépései a mai Kárpátalja területén (1944-1946) 

 

A XX. század folyamán Kárpátalja története többször ment keresztül drámai fordulatokon. 

A háborúkat lezáró, etnikai viszonyokat figyelmen kívül hagyó békeszerződések következtében az 

anyaországtól elszakított terület nem egyszer került idegen államok kötelékébe. A kisebbségi létbe 

kényszeríttet kárpátaljai magyarság számára a legnagyobb sorscsapás a második nagy világégés 

végén következett be, amikor 1944-re nyilvánvalóvá vált, hogy a terület a hatalmas Szovjetunió 

fennhatósága alá kerül. 1944 őszén a Vörös Hadsereg megjelenésével megkezdődött a szovjet 

rendszer módszeres, áldozatokat nem kímélő kiépítése a térségben. A térség XX. századi 

történetének legellentmondásosabb, legmegrázóbb évei a szovjet rendszer kiépítésének időszaka, 

ezen belül is a negyvenes, ötvenes évek.1 A terület magyar, német nemzetiségű lakosságát az 

erőszakos kolhozosítás, oroszosítás, egyházellenesség, a szovjet rendszer bevezetése mellett 

nagyarányú tisztogatás is sújtotta”.2   

Ebben a fejezetben bemutatásra kerül Kárpátalja helyzete a második világháború záró 

szakaszában, a vidék legnagyobb tragédiája a málenykij robot, valamint az, hogy hogyan zajlott a 

szovjetesítés politikája Karátalján 1944-1946 között. 

 

I. 1. Vidékünk a második világháború záró szakaszában    

 

A náci Németország és szövetségesei, Magyarország és Románia haderejének kiűzése 

Ukrajna területéről rendkívüli véráldozatokat követelt. Az 1943 januárja és 1944 októbere között 

lezajlott egy védelmi és tizenegy támadó hadműveletben a szovjet fegyveres erők három és fél 

millió embert vesztettek. A második világháború keleti frontvonala lassan ugyan, de 

feltartóztathatatlanul tolódott a nyugat-ukrán területek és a Kárpátok térsége felé. A Keleti-

Kárpátok a második világháború időszakában négy önálló államot határoltak: Magyarországot, 

Szlovákiát, Németországot és Romániát, melyek egymás szövetségesei és stratégiai partnerei 

voltak. 

 

 

 

                                                 
1 MÓRICZ Kálmán: Kárpátalja sorsfordulói. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 2001., BOTLIK József: Egestas 

Subcarpathica. Adalékok az Északkeleti-Felvidék és Kárpátalja XIX. és XX. századi történetéhez. Hatodik Síp 

Alapítvány, Budapest, 2000. 
2

 ROMSICS Ignác: Nemzet, nemzetiség és nemzetállam. Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. században. 

Budapest, Napvilág Kiadó, 1998. 300. 
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1941 nyarától Kárpátalján is behívták a sorköteleseket a náci Németország oldalán harcoló 

magyar hadseregbe. A bevonultatott kárpátaljaiak zöme 1942-1944-ben a keleti fronton esett el, 

többek között Pinszk (Belorusszia) és Ternopil (Ukrajna) körzetében. A magyar hadseregben 

szolgáló kárpátaljaiak számával azonos számú kárpátaljai katona a szovjet hadseregnek volt tagja. 

Földiek harcoltak egymás ellen, idegen érdekek szolgálatában.3 

A Kárpátokhoz a szovjet hadsereg 4. Ukrán Front 18. hadseregének 17. hadteste 1944. 

szeptember 27-re ért el a Tatárhágónál4.  

Két - három hét pozícióharc után a szovjet egységek megindultak a visszavonuló magyar-

német sereg nyomában, és október 16-án szovjet kézre került Rahó, Volóc 18-án, Ökörmező és 

Técső 22-én, Huszt és Nagyszőlős 24-én, Beregszász, Munkács, Nagyberezna 26-án, Ungvár 28-án, 

ugyanezen a napon Csap is, de másnap a 16. magyar gyalogos hadosztály ellenlökése kiszorította a 

szovjeteket a településről és a front megmerevedett.  

1944. november 13-án megismétlődött az október 28-29-ei forgatókönyv és végül csak 

november 25-én miután a magyar-német csapatok kivonultak Csapról másnap november 26-án a 

szovjetek birtokba vették a kiürített települést. S ezzel Kárpátalja megszállása befejeződött5. 

Az erőviszonyok a Kárpátalját védő és támadó seregek között a következő voltak6: 

 Szovjetcsapatok Magyar-német 

csapatok 

Létszám (ezer fő) 246 300 

Ágyuk, aknavetők 5140 3250 

Tankok 322 100 

Repülők 1165 450 

      

Az észak-keleti Kárpátok vonalát védő magyar hadsereg az általa 1940-1943 között kiépített 

Árpád vonalba volt elhelyezve. Maga a vonal 99 támpontból, 759 tartós vasbeton építményből 394 

fa-föld erődből, 439 nyílt tüzelő állásból. 400 km futóárokból és lövészárokból, 135 km harckocsi 

és gyalogsági akadályból állt7. 

Maga a Keleti-Kárpátok hadművelet egyébként 1944 szeptember-októberében három 

szakaszban zajlott. Az első szakaszban (szeptember 8-14.) a szovjet hadsereg az Elő-Kárpátokban 

                                                 
3  FEDINEC Csilla - VEHES Mikola:Kárpátalja 1919 - 2009. Argumentum kiadó. Budapest, 2010. 209.   (a 

továbbiakban: FEDINEC - VEHES 2010) 
4  MÓRIC Kálmán: Kárpátalja sorsfordulói. Főnix nyomda. Budapest, 2001. 123.   (A továbbiakban: MÓRIC 

2001) 
5  Uo. 123.   
6  ДЮПЮИ, Р.Э. - ДЮПЮИ, Т.Н.: ВСЕМІРНАЯ ІСТОРІЯ ВОЙН В 4 ТОМАХ,  Т.4. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-МОСКВА 1998, 

304.   
7  FEDINEC - VEHES 2010. 211.   

http://www.libex.ru/?cat_author=Дюпюи,%20Р.Э.&author_key=196
http://www.libex.ru/?cat_author=Дюпюи,%20Т.Н.&author_key=196
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elérte az első védelmi vonalat. A második szakaszban (szeptember 15-30.) elérték a hegygerincet, a 

harmadikban (október 1-28.) pedig átkeltek a Kárpátokon, és elérték a síkságot. 

A szovjet hadtörténészek azon a véleményen voltak, hogy közben különleges eseményre 

nem került sor, ezért viszonylag szűkszavúan foglalkoztak az itt lezajlott történésekkel. Moszkvá-

ban, a szovjet fővárosban viszont három ízben is díszsortűzzel tisztelegtek az említett két hónap 

egy-egy jeles eseményénél: 1944. október 18-án megünnepelték, hogy a szovjet hadsereg átkelt a 

Kárpátokon, majd október 26-án azt, hogy megszállták Munkácsot, október 28-án pedig azt, hogy 

elfoglalták Ungvárt.8 

 A Keleti-Kárpátok hadművelet – előkészítetlensége miatt  – ugyan nagy veszteségekkel járt 

a szovjet hadsereg számára, ugyanakkor a katonai akciókkal párhuzamosan igen rövid idő alatt 

sikerült végrehajtani Moszkva legfőbb utasítását, az elfoglalt régió szovjetizálását. 

1944 júliusa-októbere folyamán a szovjetek 8 partizánegységet, összesen 158 főt vetettek be 

Kárpátalján (dobtak le ejtőernyővel), akik azután helybelieket is bevontak az akciókba, így mintegy 

2,7 ezer partizán tevékenykedett a régióban, nem számítva azt a legalább ezer illegalitásban 

tevékenykedő szimpatizánst, akik a segítségükre voltak. Ezek a szovjetek által létrehozott 

félkatonai csoportok 130 diverzáns akciót hajtottak végre, 3.6 ezer ellenséges katonát öltek meg és 

közel kétezret ejtettek fogságba. Ennek ellenére a hadi eseményekre semmilyen közvetlen befolyást 

nem gyakoroltak, viszont a kellő időben gyakorlatilag minden településen jelen voltak, és 

irányították a szovjetizálást. A kárpátaljai partizánok a kommunista ideológia emblematikus alakjai 

lettek az elkövetkezendő évtizedekben. Azokat a „keletről jött testvéreket" testesítették meg, akik 

hősiesen „felszabadították” Kárpátalja dolgozóit az idegen elnyomás és rabság alól.9 

A Keleti-Kárpátok hadműveletek során 26.843 szovjet katona halt meg és 99.368-an se-

besültek meg. Kárpátalja területén, a Kárpátok-Ungvár hadműveletben 10.060 katona vesztette 

életét, 1.806 eltűnt, 41.387-en pedig megsebesültek.10 

1944. október 18-án Sztálin parancsot ad Petrov hadseregtábornoknak köszönetnyilvánítás 

kifejezésére azoknak az egységeknek, akik a Kárpátok hegyeinek leküzdésében és Jaszinya, Rahó, 

Alsó-Verecke, Ungvár felszabadításában vettek részt.11 (Ld.: 1. számú melléklet).  

1944 novemberében egymással párhuzamosan két folyamat is elindult Kárpátalján, a 

Csehszlovák közigazgatás visszaállítása és a Népi Bizottságok, kommunisták által való 

megalakítása. A csehszlovák állam képviselőinek a szovjet katonai vezetés átengedte Kárpátalja 

                                                 
8  Uo. 212.   
9  Uo. 213.   
10  FEDINEC - VEHES 2010. 214.   
11  Kárpátaljai Területi Állami Levéltár ungvári részlege (a továbbiakban: KTÁL). Fond P-14. Opisz 1. Odinica 

Zberihányá 1. 1944. év. 
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déli és keleti részét, de Munkács és Ungvár térsége, mivel hadműveleti térséggé nyilvánították, a 

szovjetek irányítása alatt maradt. 

Azonban a szovjet katonai vezetők fittyet hányva a szovjet-csehszlovák egyezményre 

önkéntesek toborzását kezdték meg, ami komoly aggályokat szült a helyi csehszlovák megbízott 

Frantisek Nemecben és a tiltakozását mind szóban, mind írásban is kifejtette, amire Petrov 

főparancsnoknak a válasza az volt: „hogy az ő cselekedetei összhangban vannak a szovjet 

törvényekkel”12.  

Mind a szovjetek, mind a csehszlovákok megkezdték tehát a toborzást saját hadseregükbe.13 

A toborzás eredményeként kb. 20.000 fő jelentkezett a Vörös hadsereg kötelékébe és 6.700 a 

Csehszlovák hadtestbe. (Ld.: 2.a és 2.b. . számú melléklet) 

A Munkácson 1944. november 19-én összehívott pártkonferencián létrehozták a 

Kárpátontúli Ukrajna önálló Kommunista Pártját, aminek a Központi Bizottságába beválasztották 

Ivan Turjanicát és ő lett a november 27-én a KB ülésén megválasztva első titkárrá is.14  

A november 19-i aktus megmutatta és el is döntötte Kárpátalja jövőbeni hovatartozásának 

kérdését. Mivel Turjanicának határozatát fogadták el a Kárpátontúli Ukrajna „újraegyesítéséről” a 

szovjet Ukrajnával. Az ünnepélyes döntéshozásra 1944. november 26-án kerül sor Munkácson 663 

küldött részvételével15. (Ld.: 3. számú melléklet). A résztvevők a Munkácsi Filmszínházban mind 

kipróbált és megbízható szovjetbarát emberek voltak. Helyi vezetők, a Népi Bizottságok, a falusi 

kommunista szervezetek, nagyvállalatok, intézmények, tanintézmények vezetőinek delegáltjai vagy 

éppen ők maguk voltak jelen. A települések képviselete aránytalan volt, így Ungvár és Munkács 

lakosságát 5-7 fő képviselte és a kisebb falvak is 3-5 fővel képviseltették magukat, de nagyon sok 

község még tudomást sem szerzett az eseményről, csak az eredményről16. 

Benes utasította Nemec küldöttségét, hogy 1945. február 2-án minden csehszlovák civil és 

katonai hatóság hagyja el Kárpátalját.17  

Ámbár mint mindig a szovjethatalom mindig mesterien értett a „látványtervezéshez” és 

aláírás gyűjtési akcióba kezdett a lakosság körében az 1944. november 26-a kiáltvány 

támogatásáról. Sikerült is összegyűjteni kb. 300 ezer aláírást, bár sok esetben az aláírók azt hitték, 

hogy élelmiszerjegy szükségleteik véget kell aláírni. 

 

 

                                                 
12  MÓRIC 2001. 127.  
13  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 5. 1944. év.  
14  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá  61. 1944. év. 
15  KTÁL, Fond P-14, Opisz 1. Odinica Zberihányá 11. 1944. év. 
16  MÓRIC 2001. 130 - 132.   
17  DR. MEDGYESSY László: Szovjet területi terjeszkedés Kelet-európában, 1945 Ruténia (Kárpátontúli Ukrajna) 

esetében. Budapest. 2003. 65.   
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I.2. A magyarok tragédiája, a „málenykij robot” 

A szovjet csapatok bevonulása után Kárpátalján olyan tragikus esemény történt, amely 

kitörülhetetlen nyomot hagyott a vidék történelmében és számos itt élő magyar lelkében. Ez az 

úgynevezett "háromnapos málenykij robot".18 

Az eddigi levéltári források ismerete egyértelművé teszi, hogy a Vörös Hadsereg által 

elfoglalt Kárpátalja szovjetizálásának, a magyarok és a németek elhurcolásának terve moszkvai, 

Sztálin által jóváhagyott forgatókönyv szerint az NKVD főrendezésében és a 4. Ukrán Front 

cselekvő oltalma alatt valósult meg. Főszervezői között volt többek között Ivan Turjanica- a 

kárpátaljai kommunista mozgalom vezető egyénisége.19 Fagyejev szerint a magyar- és német lakta 

települések férfi lakosságát, mint az ellenség képviselőit, internálni kell, mert megakadályozhatják 

a szovjet rendszer bevezetését Kárpátalján.20 

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. A második hivatalos regisztrációt 

1944. november 18-ra tervezték, ekkor már a 18-50 év közötti volt magyar és német katonák, 

tisztek, közhivatalnokok, csendőrök és katonaköteles korú férfiak letartóztatásával és katonai őrizet 

alatt a legközelebbi hadifogoly-gyűjtőhelyre kisérésével.21  

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

jóváhagyták a 0036.sz.szigorúan titkos rendeletet, amelynek aláírója Petrov hadseregtábornok volt, 

valamint a front katonai tanácsának tagjai: Mehlisz vezérezredes, Novikov vezérőrnagy és 

Kariofilli tüzérségi altábornagy.22   

A kárpátaljai magyar férfiak 18-tól 50 éves korig történt elhurcolása megsértett minden 

nemzetközi jogot. Ez ma már számos okmánnyal bizonyítható.  

A 4. Ukrán Front 1944. november 13-án kelt 0036. számú határozatában többek között a 

következők álltak: 

"Egész sor településen német és magyar nemzetiségű hadköteles személyek élnek, akiket 

ugyanúgy, mint az ellenség katonáit, le kell tartóztatni és hadifogolytáborba irányítani. 

A német és magyar nemzetiségű hadköteles személyeket, akik Kárpátontúli Ukrajna 

felszabadított területén élnek, külön csapatokban, listák szerint, konvoj alatt hadifogolytáborba kell 

irányítani." 

                                                 
18  CSANÁDI György: Sorsfordító év.ek sodrásában. Fejezetek Beregvidék történelmi múltjából. PoliPrint, 

Ungvár, 2004. 171.  (a továbbiakban: CSANÁDI 2004.) 
19  DUPKA György: A mi golgotánk. A kollektív bűnösség elvének alkalmazása a kárpátaljai magyarokkal és 

németekkel szemben. (A 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa Határozatainak végrehajtása az NKVD-jelentések tükrében, 

1944-1946). Szolyvai Emlékpark Bizottság. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest. 2012. 30. 
20  Uo.31.  

 
21  Uo. 
22  Uo. 32. 
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Ennek a határozatnak alapján született meg még ugyanazon a napon a beregszászi 

városparancsnokság 2. számú parancsa, amelyben a következők voltak olvashatók: 

"1.    Folyó évi november 14-től három napon belül jelentkezni kötelesek a legközelebbi 

városparancsnokságnál mindazok a katonák és tisztek, akik a magyar és a német hadsereg 

kötelékébe tartoztak és a felszabadított Kárpátalja területén maradtak. 

Jelentkezni tartoznak német és magyar nemzetiségű hadköteles egyének is 18 évtől 50 éves 

korig. 

2.  Ezen határidőn belül kötelesek ugyancsak jelentkezni mindazok, akik a magyar 

megszállás alatt Kárpátalján a rendőrség vagy csendőrség szolgálatában álltak. 

3. Jelentkezni csak a városparancsnokságnál lehet naponként reggel 9-től este 

7-ig. 

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

4. Mindenki, aki a jelentkezésnek nem tesz eleget, le lesz tartóztatva és haditörvényszék 

elé kerül. 

Városparancsnok."23 

A parancsot orosz és magyar nyelven sárga színű papírra nyomtatott falragaszok útján 

hozták a lakosság tudomására, vagy szétdobáltak a falvakban. 

Mivel a parancs nem tartalmazott közmunkára való felszólítást, vagy hogy lakhelyüket 

hosszabb időre el kell hagyniuk, ezért sokan eleget téve a felszólításnak, önként jelentkeztek  a 

parancsnokságokon. 24 

A tragédiát nem sejtők eleget tettek a jelentkezési kötelezettségnek, ekkor hallottak először a 

"háromnapos malenykij robotról", azzal hitegették őket, hogy mindössze három napot fognak 

dolgozni a németek által felrobbantott utak, hidak, építmények romjainak eltakarításán, 

újjáépítésén. Az emberek elhitték ezt, annál is inkább, mert a jelentkezéskor mindössze három napra 

elegendő élelmet kellett magukkal hozni. Vagyis azzal hitegették őket, hogy csak ideiglenes 

munkáról van szó, és elég ha csak erre a néhány napra elegendő élelmet és váltás fehérneműt 

visznek magukkal. Innen ered a „málenykij robot” kifejezés, ami azóta a deportálás fogalmát jelöli, 

mivel a kis munkára vonatkozó orosz kifejezés (málenykaja rabota) így rögzült a magyar 

fülekben.25 Ezek a félrevezető eszközök igen hatásosoknak bizonyultak. 

                                                 
23  Uo. 172.   
24  MOLNÁR D. Erzsébet: A kárpátaljai németek elhurcolása a szovjet rendszer kiépítése idején. In. „Otthon a 

könny is édes”. 1944-1955 Kényszermunkára hurcolt kárpátaljai magyarok a németek nyomában a Donyec-

medencében. (szerk.:) BAKURA Sándor, DUPKA György, KOVÁCS Elemér, KOVÁCS Erzsébet, MOLNÁR D. Erzsébet, 

TÓTH Zsuzsanna. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2009. 34.   (A továbbiakban BAKURA, DUPKA, KOVÁCS,  KOVÁCS, 

MOLNÁR D., TÓTH 2009.) 
25  Uo. 35.   
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 Egyes településeken ünnepélyes külsőségek között, papok és hatósági személyek áldásával 

búcsúztatták a „háromnapos munkára” indulókat. A visszaemlékezők leírták, bizalommal mentek, 

bárhova is küldték őket, mivel néhány napi munka miatt nem merték kockára tenni családjuk és 

saját maguk életét. Ennélfogva az is megtörténhetett, hogy mindössze néhány, alig felfegyverzett 

katona kísérete is elegendő volt egy nagyobb fogolycsoporthoz.26 

A munkaszolgálatra kiszemeltek összegyűjtésének egyik módja az volt, hogy a községben 

kidobolta azt a kisbíró. Amikor kihirdették a háromnapi munkát, a becsületes érzésű magyarok 

mind beleegyeztek, hogy elmennek ledolgozni. Többek állítása szerint, a magukat nem magyarnak 

vallók megmenekültek a megpróbáltatásoktól. Akinek megsúgták és úgy látta jónak, vagy élni 

akart, az beíratta magát ukránnak.27 

Számos levelezés zajlik a hatóságok között a deportálások folyamatáról, 

helyzetjelentésekről, a német nemzetiségű lakosok számbavételéről és azok deportálásáról 

Kárpátontúli Ukrajna területéről stb, amelyeket a levéltári források között ma is olvashatunk, a 

következőhöz hasonló címekkel: Kárpátontúli Ukrajna Népi Tanácsának és a Szőlősi Körzet Népi 

Bizottságának körlevelei a Kárpátontúli Ukrajnában élő német nemzetiségű állampolgárok 

számbavételéről.28 (Ld.: 4.-5. számú melléklet). Hasonló című dokumentumcsomagok vannak más 

körzetre vonatkozólag is, pld.: Ungvár, Munkács, Nagy-Berezna, Perecseny, Ilosva, Huszt, Técső, 

Rahó, Huszt stb. 

A visszaemlékezésekből kiderül, a foglyok vallási összetétele is, azaz az, hogy a foglyok 

többsége református volt.29 

A foglyokat az összegyűjtés helyétől gyalogmenetben, ötös sorokban, általában 4-500, de 

esetenként az ezer főt is meghaladó csoportokban, egy vagy több napon át hajtották a 

gyűjtőtáborokig. A hideg főleg éjszakánként volt olyannyira elviselhetetlen, hogy a legtöbben nem, 

vagy csak alig tudtak aludni. Szálláshelyük sokszor a hómezőn, a szabad ég alatt, esetleg 

istállókban vagy valamilyen kőépületben volt. Az út során a foglyok élelmezése teljes mértékben az 

őket kísérő őrök jó szándékától függött, akik sok esetben napokig nem gondoskodtak az 

ellátásáról.30  

                                                 
26

  DUPKA GYÖRGY (szerk.): Élő történelem. A Sztálini haláltáborok túlélőinek vallomásai 1944–1957. Ungvár–

Budapest, Intermix, 1993. 15-42.   
27  MOLNÁR D. Erzsébet: A málenkij robotra elhurcolt kárpátaljai magyarok egy felmérés tükrében In.: A II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye. PoliPrint, Ungvár, 

2010. 52.   
28  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 52. 1944. év. 
29  MOLNÁR D. ERZSÉBET: Kárpátaljai magyarok a donbászi munkaszolgálaton (egy felmérés tükrében) In.: A II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye. PoliPrint, Ungvár, 

2010. 36.  (a továbbiakban: MOLNÁR D. Erzsébet, 2010.) 
30  TÓTH GÁBOR: „Az eltávolítás haladéktalanul végrehajtandó”. Deportálások Kárpátalján a második 

világháború idején. Műhelytanulmány 32. Budapest, EÖKIK, 2008. 22-30.    
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Szökés esetén az őrök felszólítás nélkül használták fegyvereiket. Ha valaki rosszul lett, vagy 

nem bírta a menetelést, a fogolycsoport elvonulása után egy hátramaradt őr agyonlőtte és belökte az 

út menti árokba.31 

A szökevények egy részét még útközben elfogták, de a hazatértek közül sem sokan 

örülhettek sokáig a szerencsés megérkezésnek. Jó néhányan a hatóságok kezére kerültek a 

településeken végrehajtott rajtaütésszerű razziának vagy a községekben lakó, a hatalomtól jó 

pozíciót remélő kommunisták árulásának köszönhetően. A szökésért kirótt büntetés nem volt 

egységes: egyeseket néhány hónapig tartó börtönbüntetésre ítéltek, másoknak több évet kellett 

ledolgozniuk különböző munkalágerekben.32 

Máig sem tudjuk pontosan hány magyart hurcoltak el 1944 őszén Szolyvára, majd onnan a 

Sztárij Szamborhoz tartozó lágerrendszerbe. A levéltári források között számos lista szerepel az 

elhurcoltakról, amit 1945-ben állítottak össze. Így nyilvánvalóvá válik, hogy Kárpátalja 

valamennyi magyarlakta településről elhurcolták a férfi lakosságot. Róluk településenként listát 

készítettek.33 (Ld.: 6. számú melléklet) 

 Pld: „Azon állampolgárok névsora, akik a különböző katonai fogoly- és munkatáborokban 

vannak Beregszász városából.”34 „Azon állampolgárok névsora, akik a különböző katonai fogoly- 

és munkatáborokban vannak Munkács városából.”35 „Azon állampolgárok névsora, akik a 

különböző katonai fogoly- és munkatáborokban vannak Ungvár városából.”36 „Azon 

állampolgárok névsora, akik a katonai fogolytáborokban vannak Huszt városából.”37 „Azon 

állampolgárok névsora, akik a Nagybereznai körzetből katonai fogolytáborokban vannak.”38 „Azon 

állampolgárok névsora, akik a különböző katonai fogoly- és munkatáborokban vannak a Szőlősi 

Körzetből.”39stb. A körzetek le vannak bontva településekre is. Sajnos a nevek gyakran kézzel 

vannak írva – esetenként grafitceruzával – ami nehezíti a kiolvasásukat. Jelentős gondot okoz a 

kiolvasásnál, hogy a cirill betűs leírás miatt a nevek a felismerhetetlenségig el vannak torzítva, és 

az is. hogy nem kivehetőek a hosszú és rövid magán- és mássalhangzók és a ch, tch, sh, cz 

betűkapcsolatok sem, az i betűre végződő nevek pedig lehetnek y-ra végződőek is, ez sem 

megállapítható. 

                                                 
31

  BOGNÁR ZALÁN: Malenkij robot, avagy a polgári lakosság tömeges elhurcolása Magyarországról szovjet 

fogságba 1944–45-ben, In.: Háború, hadsereg, összeomlás, Magyarország katonai részvétele és szerepe a második 

világháborúban, Budapest, Zrínyi Kiadó, 2005. 181-191.   
32  MOLNÁR D. Erzsébet  2010. 43.   
33  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 197., 204-232. 1944. év. 
34  

KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 216. 1945. év. 
35

  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 217. 1945. év. 
36

  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 218. 1945. év. 
37  

KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 219. 1945. év. 
38  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 221. 1945. év. 
39  KTÁL,  Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 222. 1945. év. 
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Fagyejev vezérőrnagy, a 4. Ukrán Front hátországát biztosító NKVD-csapatok parancsnoka 

1944. december 17-én a következőket írja a 00327-es számú jelentésében: "Begyűjtöttünk 154 

ellenséges tisztet (ebből 132 magyart), 7729 közkatonát (ebből 7669 magyart), 7193 katonaköteles 

férfit (ebből 7025 magyart), 176 csendőrt és rendőrt (ebből 164 magyart)... A felsoroltakon kívül 

elfogtunk még 6319 katonát és tisztet, 1179 katonaköteles civil férfit, valamint 9 csendőrt és 

rendőrt... Összességében a tisztogatás első hónapjának eredménye: az elfoglalt Kárpátalja 

területéről 22 951 személy jutott gyűjtőtáborba... A tisztító akció folytatódik a hátországban..."40 

Az NKVD csapatok üldözték azokat, akik megtagadták a jelentkezést.41 

Kárpátalja területén egyáltalán nem léteztek hadifogolytáborok. Működtek azonban 

hadifogoly-átvevőhelyek.42  

Ilyen átvevőhely volt Perecsenyben, ahol mintegy 2 ezer ember tartózkodott, egy másik 

Szolyván, amit 2. számú gyűjtőtábornak neveztek és ahol 15-18 ezer embert helyeztek el. Huszton 

két ideiglenes gyűjtőtábor volt, amelyeket a 4. Ukrán Front katonai tanácsának határozata alapján 

hoztak létre csak arra az időre, amíg a letartóztatott személyeket hadifogolytáborba nem szállítják. 

A hadifoglyok átvevőhelyei és a gyűjtőtáborok a front lágerrendszerét alkották, amelynek 

Szamborban volt a központja. Ez a rendszer gondoskodott a hadifoglyok és internáltak átvételéről, 

„szűréséről", ellátásáról és más lágerbe továbbításáról, többek között a vasútvonalak 

helyreállítására stb., és közvetlenül a Szovjetunió belügyi népbiztossága hadifoglyok és internáltak 

ügyeivel foglalkozó osztályához, később az NKVD hadifoglyok és internállak ügyeivel foglalkozó 

főosztályához tartozott. Az elhurcoltak nagy része soha többé nem tért haza, nem bírta ki az 

embertelen bánásmódot.43
 

A hadifogoly-gyűjtőtáborokban siralmas körülmények és előkészítetlen terep várta a 

foglyokat. Ágyak nélküli, fűtetlen barakkokban helyezték el őket. Általános volt a túlzsúfoltság. A 

tisztálkodásra szinte alig volt mód, nemhogy szappan, de még víz is alig volt. Az élelmiszer-ellátás 

gyenge és egyoldalú volt, mivel csak a ritkán érkező liszt- és krumpli-szállítmányokra 

korlátozódott. Az evőalkalmatosságok hiánya, illetve közös használata és a mostoha higiénés 

körülmények következtében a legyengült szervezetű emberek között aratott a halál. Gyorsan terjedt 

a vérhas és a kiütéses tífusz.44  

                                                 
40

  DUPKA György (Szerk.): Istenhez fohászkodva... Verses levelek, imák a sztálini lágerekből 1944–1957, 

Ungvár-Budapest, Intermix Kiadó, 1992. 62-70.   (A továbbiakban: DUPKA 1992.) 
41  Uo. 80.   
42 DUPKA György: Sztálini terrorakciók Kárpátalján. In. BAKURA, DUPKA, KOVÁCS,  KOVÁCS, MOLNÁR D., 

TÓTH  2009. 8-9.   
43  CSANÁDI  2004., 173.    
44

  STARK Tamás: „Málenykij robot”, magyarok a szovjet táborvilágban, www.kmf.uz.ua/ mr/5_stark.html, 2007. 

10. 10. 

http://www.kmf.uz.ua/


   16 

Ez általános jelenség volt, a foglyok mindig hiányos öltözettel, kimerülten és betegen 

érkeztek vissza a gyűjtőtáborokba a munkákról. 45 

A gyűjtőtábor egyáltalán nem rendelkezett tartalékruházattal és lábbelivel, sem a 

javításukhoz szükséges anyaggal és felszereléssel. Néhány visszaemlékezés szerint az éhezéstől és a 

hidegtől valamennyien felpuffadtak.46  

Sokan munka közben fagytak meg, az ő holttestüket a helyszínen hóval temették be. Az 

átvevőhelyek és a rabkórházak túlzsúfoltak voltak, a betegek szállításához hiányoztak a szükséges 

járművek.47 Becslések szerint több mint 40 ezer kárpátaljai magyart és németet hurcoltak el, 

akiknek több mint a fele elpusztult a Szovjetunió különböző lágereiben.48 

Az embereket gyakran dokumentumok nélkül szedték össze az utcán, hogy feltöltsék a 

szükséges létszámot. Erre bizonyíték az is, hogy az ungvári levéltárban több ügyirat is foglalkozik 

azokkal az ukrán nemzetiségűekkel, akiket haza kell hozni a lágerekből, mert vélelemül 

„keveredtek” a rabok közé. Számos levél és fellebbezés érkezik Kárpátontúli Ukrajna Népi 

Tanácsának vezetőjéhez és a Vörös Hadsereg vezetőihez is, hogy engedjék szabadon azokat az 

ukrán nemzetiségű kárpátaljaiakat, akik mint a magyar hadsereg tagjai kerültek fogságba 

tévedésből.49 

A Kárpátalján összegyűjtött személyeket lényegében csak 1945 elején kezdték 

marhavagonokban tovább szállítani a Szovjetunió belső területeire: ukrajnai, belorussziai, 

kaukázusi és más munkatáborokba, lágerekbe. A túlélők csak 1947-től kezdtek haza térni 

szülőföldjükre.50 

A szovjet rendszernek megvalósította saját lázálmát, „törvényesen" alkalmazta a 

megtorlásokat egészen a golyó általi halálig és más kivégzési módokig, sőt tömeges 

megtorlásokhoz folyamodjon az ország állampolgárainak ezreivel szemben. Évtizedeken át 

rettegésben és alázatosságban tartott egy nagy országot, egész nemzedékeket nevelt a gondolkodás 

és ellenvetés nélküli cselekvésre és engedelmességre, a Kommunista Párt és vezérei véres és 

embertelen tevékenységének a magasztalására. A Szovjetunió és az SZKP létezésének szinte utolsó 

napjaiig mindennemű kritikus véleménynyilvánítást a Kommunista Párt és az állam politikájával 

szemben, még a másképp gondolkodás legcsekélyebb jelét is irgalmatlanul megtorolták.  A 

megtorlásban részesült személyek közül a legtöbbet azért vonták bűnügyi felelősségre, mert 

                                                 
45

  DUPKA György – KORSZUN Alekszej: A „Málenykij robot” dokumentumokban, Ungvár- Budapest, Intermix 

Kiadó, 1997. 40-71.   
46

  DUPKA György (szerk.): Élő történelem. A Sztálini haláltáborok túlélőinek vallomásai. 1944–1957, Ungvár-

Budapest, Intermix Kiadó, 1993. 15-42.   
47  DUPKA György: Sztálini terrorakciók Kárpátalján. In. DUPKA, KOVÁCS, KOVÁCS, MOLNÁR D., TÓTH 2009. 7.   
48

  BOTLIK József – DUPKA György: Ez hát a hon..., Budapest, Mandátum Kiadó, Universum Kiadó, Szeged, 

1991. 
49  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 207-211.  1945. év. 
50

  DUPKA 1992. 73.   
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„szovjetellenes tevékenységet és propagandát" folytattak, hangot adtak a „szovjet államrendet és 

társadalmi rendszert ócsárló" véleményüknek, mindenképpen „dicsőítették" a nyugati tőkés 

társadalmi rendszert. Az elnyomás rendszere, amelyet alaposan kidolgoztak, közte az 

igazságszolgáltatás, arra volt hivatva, hogy rettegésben tartsa a lakosságot, hogy a legcsekélyebb 

mulasztást is a szovjet hatalommal szembeni ellenszegülésnek, ellenforradalmi szabotázsnak, 

diverziónak vagy szándékos kártevésnek tekintsék. Munkaerővel kellett ellátni a hegyekben, 

erdőségekben vagy a sarkkörön túli vadonban épülő hatalmas csatornákat, gyárakat, bányákat 

(ezeket többnyire a lágerek foglyai építették), ugyanakkor szüntelenül folyt a lakosság ideológiai 

megdolgozása, melynek fő témája a szovjet államot a nemzetközi burzsoázia részéről fenyegető, 

gyakran felfújt veszély volt – mindez állandóan fokozta a megtorlások arányait, az ország minden 

részéből a nép újabb és újabb ellenségeit „igényelte", akik a legfőbb munkaerőt képezték ezeken az 

építkezéseken.  

A kárpátaljaiak s köztük az itt élő magyar lakosság számára a legszörnyűbbek azok az évek 

voltak, miután 1944 októberében e területre léptek a Vörös Hadsereg csapatai. A helyzetet 

bonyolította az is, hogy a Szovjetunió számára Magyarország harcoló fél, közvetlen katonai ellenfél 

volt. És természetesen e vidék magyar lakosságát a magyar nép részének tekintették. 

Ugyanakkor a felső szovjet vezetés terveiben Kárpátalja már mint a Szovjetunió része 

szerepelt. Ezért az úgynevezett burzsoá elemeket — különösen a magyar, a német és egyéb, nem 

szláv lakosság körében — a szovjet megtorló szervek elsősorban szemmel tartották. 

A Szovjetunióban a második világháború végén praktikus megfontolásokból 

összekapcsolódott a munkaerőhiány megoldásának problémája és a „kollektív bűnösség elve”51 Az 

elhurcolt foglyok tömeges és ingyenes munkaerőt jelentettek a kivérzett Szovjetunió számára, a 

foglyokra pedig úgy tudott a legegyszerűbben szert tenni, ha egy népcsoportra rásütötte a kollektív 

bűnösség bélyegét.52 Bár a kollektív bűnösség elvét a magyarokkal szemben a sztálini vezetés 

hivatalosan tagadta, a Kárpátontúli Ukrajna Népi Tanácsa által, 1944. november 26-án, elfogadott 

52. számú határozat mégis deklarálta a magyarok kollektív bűnösségét, kimondva, hogy a 

magyarok és a németek az ukrán nép örök ellenségei.53 

Többen levéllel fordultak a vezetőkhöz családtagjaik szabadon bocsájtásáért, akik a 

szolyvai, perecsenyi, sztárij-szambori munkatáboraiban raboskodtak ártatlanul.54 Hiába. A Derceni 

                                                 
51  GEREBEN Ágnes: Idegen állampolgárok deportálása a szovjetunióban intézményi  és ideológiai előzmények. 

Kézirat:  www.kmf.uz.ua/mr/5_gereben.html, 2007. 10. 10. 
52  DUPKA György: A mi golgotánk. A kollektív bűnösség elvének alkalmazása a kárpátaljai magyarokkal és 

németekkel szemben. (A 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa Határozatainak végrehajtása az NKVD-jelentések tükrében, 

1944-1946). Szolyvai Emlékpark Bizottság. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest. 2012. 30.  
53  DUPKA György – KORSUN Aleksei A „Malenykij Robot” a dokumentumokban. Intermix Kiadó, Ungvár–

Budapest. 1997. 52-71.   
54  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 212-213. 1945. év. 
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Kommunista Párt és a falusi lakosság kérte, hogy legalább a kiskorú fiúkat engedjék haza, de 

eredményt nem értek el.55 (Ld.: 7. számú melléklet) 

Jellemző, hogy még az akkori önkény ma élő áldozatai sem tudják, mi értelme volt a velük 

szembeni törvénytelenségeknek. Nem értik, miért sorolták őket — a hétköznapi munkás embereket, 

akik távol álltak a politikától — a szovjet állam ádáz ellenségei, a kémek, az összeesküvők, a 

terroristák, a hazaárulók közé.56 Azonban a kegyetlen leszámolás már előre el volt határozva 1943-

ban. Ez bizonyítja V. Molotov, a Szovjetunió külügyi népbiztosának levele, amelyet Sir A.C. 

Kerrhez, a moszkvai brit nagykövethez intézett: „A szovjet kormány úgy véli, hogy azért a 

fegyveres segítségért, amelyet Magyarország Németországnak nyújtott... a felelőséget nemcsak a 

magyar kormánynak kell viselni, hanem kisebb vagy nagyobb mértékben a magyar népnek is.” 

(Moszkva, 1943.június 7.)57  

A férfilakosság 1944 novemberi deportálása máig hat a magyarság helyzetére, hiszen 

nincsen olyan család, amelyet ne érintene.58  

Az eddigi kutatások adatai alapján készült összesítő kimutatás a térségből a fogoly-

átvevőhelyekre, hadifogoly – és munkatáborokba, börtönökbe és más bűntető intézményekbe 

valamint a száműzetésbe került (a fronton elpusztult, fogságba esett, internált, deportált, 

letartóztatott) személyekről 1944. november 18.-1945 februárja közötti adatok.59  
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55  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 214. 1945. év. 
56  DUPKA György: „Sötét napok jöttek…”. Koncepciós perek magyar elítéltjeinek emlékkönyve 1944-1955. 

Intermix Kiadó. Ungvár-Budapest. 1993. 8-11.   
57  BOGNÁR Zalán (szerk.): Malenkij robot. „Egyetlen bűnünk a származásunk volt…”. Magyarországi Németek 

Pécs – Baranyai Nemzetiségi Köre, 2009. 15. 
58  BOTLIK József – DUPKA György: Magyarlakta települések ezredéve Kárpátalján. Intermix Kiadó, Ungvár – 

Budapest, 1993. 13. 
59  DUPKA György: Halottaink 1944-1959. A kárpátaljai szovjet népirtás eddig ismert áldozatainak névsora. 

Intermix Kiadó. Ungvár-Budapest. 2014. 17. 
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Főleg magyar, 

német, de más 

nemzetiségűek is 

14 387 17 504 2 352 3 215 37 458  

 

I. 3. A szovjet rendszer első intézkedései vidékünkön 

Kárpátalja szovjetizálása és beolvasztása a Szovjetunióba tulajdonképpen két fázisban ment 

végbe. De facto a megszállást követően azonnal megkezdődött, de jure azonban két lépcsőfokban 

történt: 1944. október – 1946. január 22. között a régió egyfajta átmeneti állapotban létezett 

Kárpátontúli Ukrajnaként megnevezve a hivatalos dokumentumokban,60 míg 1946. január 22-től, az 

1945. június 29-i szovjet-csehszlovák szerződés értelmében, hivatalosan is betagozódva a szovjet 

típusú közigazgatási rendszerbe, az SZSZKSZ egy tipikus megyéje lett Kárpátontúli terület 

(Закарпатська область) néven.  

A dolgozatnak ezen fejezete az 1944-1946 közötti időszakkal foglalkozik, amely 

minisztériumokkal, főhatóságokkal rendelkező mini állam volt.  1944. november 26. és 1946. 

január 22. között, azaz a tárgyalt időszakban Kárpátalját Kárpátontúli Ukrajnának [Закарпатська 

Україна] nevezték.61  

Ennek a periódusnak központi politikusa Iván Turjanica volt, aki az 1930-as években a 

kárpátaljai vörös szakszervezetek vezetője volt. Az évtized végén Horthyék elől társaival 

Moszkvába menekült. 1944 őszén a csehszlovák hadtest politikai biztosaként felszabadítóként jött 

Kárpátaljára, a szovjethatalom megszervezésének kész forgatókönyvével. A Zakarpatszka Ukrajna 

államban egyszerre két funkciót látott el: az állam Kommunista Pártjának első parttitkára, egyben a 

Népi Tanács elnöke és kormányfő. Turjanica minden lépésében követte a szovjet párt és 

kormányszerveket.62 

1944. november 26-án Kárpátontúli Ukrajna Népi Bizottságainak első kongresszusán 

manifesztumot adnak ki Kárpátontúli Ukrajna Szovjet Ukrajnával való egyesüléséről 63  

1944. november 26-án Kárpátontúli Ukrajna Népi Tanácsa elfogadta Kárpátontúli Ukrajna 

ideiglenes Alkotmányát, ami teljesen megegyezett a Szovjet Alkotmánnyal.64 

1944. november 20. - 1945. december 25. között összeírják azokat a károkat, amit a 

„fasiszta németek-magyarok” okoztak Kárpátalján és azokat az értékeket követelik vissza 

Budapestről, amit a háború ideje alatt elszállítottak.65 

                                                 
60  KÁL, F. P.14., Opisz 1., od.zb .6., 2. 
61  FEDINEC - VEHES 2010. 217.   
62  BOTLIK – DUPKA: Ez hát a hon..., Budapest, Mandátum Kiadó, Universum Kiadó, Szeged, 1991. 58.   
63  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 11. 1944. év. 
64  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 12.  1944. év. 
65  KTÁL, Fond 175. Opisz 1. Odinica Zberihányá 10.  1944-1945. év. 
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1944. december 5-én Munkácsról Kárpátontúli Ukrajna Népi Tanácsának tagjai levelet 

küldenek Edvard Benešnek, a Csehszlovák Köztársaság miniszterelnökének Londonba, azzal az 

ajánlattal, hogy hívja vissza Kárpát-Ukrajnából a kormányküldöttséget avégett, hogy Kárpátontúli 

Ukrajna Népi Bizottságainak első kongresszusán elfogadták Kárpátontúli Ukrajna Szovjet 

Ukrajnával való egyesülését és azt, hogy Kárpátontúli Ukrajna kilép a Csehszlovák Köztársaság 

kötelékéből.66 A levél az alábbiakat tartalmazta: „A Kárpátontúli Ukrajna Népi Bizottságai első 

kongresszusának megbízásából van szerencsénk közölni Önnel: Kárpátontúli Ukrajna Népi 

Bizottságai járási, városi és falusi küldöttei 1944. november 26-án egyhangúan kiáltványt fogadtak 

el Kárpátontúli Ukrajna csatlakozásáról Szovjet Ukrajnához és Kárpátontúli Ukrajna kilépéséről a 

Csehszlovák Köztársaság kötelékéből. A Kárpátontúli Ukrajna Népi Tanácsa, amely a kongresszus 

határozata értelmében az egyedüli központi hatalmai szerv a Kárpátontúli Ukrajna területén, 

hozzálátott a kongresszus Kárpátontúli Ukrajnának a Szovjet Ukrajnához való csatlakozására 

vonatkozó döntésének végrehajtásához, és mi, Elnök Úr, reméljük, hogy Ön nem fog ellene szegülni 

ukrán népünk évszázados vágyálma megvalósulásának, annak, hogy Kárpátontúli Ukrajna 

egyesüljön szülőanyjával, Szovjet Ukrajnával. A járások, városok és falvak népi bizottságai a 

Kárpátontúli Ukrajna Népi Tanácsával az élükön mindent megtesznek, hogy a lehető legnagyobb 

segítséget nyújtsák nagy felszabadítójuknak – a hősi Vörös Hadseregnek történelmi küldetése 

teljesítéséhez, a német és a magyar megszállók teljes szétzúzásához, s a velünk szomszédos szláv 

népek, mindenek előtt a dualista Csehszlovák Köztársaság kötelékéhez tartozó szlovákok és a 

csehek földjének megtisztításához tőlük. Kárpátontúli Ukrajna Népi Tanácsa elvárja Öntől mélyen 

tisztelt Elnök Úr, hogy mielőbb utasítást adjon a Csehszlovák Köztársaság kormány 

megbízottjának, Nemec Úrnak,20 hagyja el a Kárpátontúli Ukrajna területét. 

Tisztelettel: 

a Kárpátontúli Ukrajna Népi Tanácsa 

Turjanica, I. I.   Kercsa, I. J. 

Boreckij, Sz. V.  Ruszin, G. I. 

Ivasko, J. I.   Kerecsanin, I. J. 

Moldavcsuk, M. V. Csekan, F. I. 

Weis, Sz. L.  Borkanyuk, Sz. I.”67 

 

A Kárpátontúli Ukrajnai Népi Tanácsa 1944. december 5-én rendeletet fogadott el, amely 

kimondta, hogy az egykori Magyarország és Csehszlovákia minden ingó és ingatlan tulajdona, 

                                                 
66  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 13.  1944. év. 
67  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 13.  1944. év. 
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vagyis az intézmények, termőföldek, erdők, vállalatok, üzemek, bányák stb. Kárpátontúli Ukrajna 

tulajdonát képezik.68 (Ld.: 8.-9. számú melléklet). 

December 8-án Nemec és a többi csehszlovák hivatalnok elhagyta Kárpátalját, ahol október 

28. óta tartózkodtak, s ideiglenesen Kelet-Szlovákiában várták a további fejleményeket.69 

1944. december 9-én Kárpátontúli Ukrajna Népi Tanácsa dekrétumot adott ki az 

uzsorakamat eltörléséről Kárpátontúli Ukrajna területén70. 

1944. december 9-én dekrétum jelent meg a népi rendfenntartó osztagok, karhatalmi 

alakulatok azaz a „druzsinák” létrehozásáról, melyeket önként jelentkezőkből állítottak össze. Ez 

munkásokból, parasztokból álltak, sok kétes múltú emberekből, akik engedelmes eszközei voltak a 

hatalmi szerveknek. Tagjai sokszor önkényesen cselekedtek.71 

A kárpátaljai magyar lakosság számára különösen tragikus következménnyel járt a 

Kárpátontúli Ukrajna Népi Tanácsának 1944. december 18-án elfogadott 22. számú dekrétuma. Az 

elkövetkezendő években ennek alapján ítélték el az új rendszer számára veszélyesnek, 

megbízhatatlannak vélt polgárokat tíz évi börtönre, sok esetben pedig golyó általi halálra.72  

1944. december 18-án első ízben ült össze a Rendkívüli Bíróság is, melynek célja „a nép 

ellenségeivel" való leszámolás volt.73 

Kárpátontúli Ukrajna Népi Tanácsa 1944. december 28-án dekrétumot ad ki a székelyőrök, 

útépítőmunkások kitelepítéséről Kárpátontúli Ukrajna területéről, akiket a „magyar fasiszta 

kormány” telepített be a háború alatt.74 

1944. december 26-án Kárpátontúli Ukrajna Népi Tanácsa dekrétumot adott ki valamennyi 

bank és bankfiók államosításáról és a Kárpátontúli-Ukrajna Nemzeti Bank felállításáról.75 

1944. december 29-én Kárpátontúli Ukrajna Népi Tanácsa dekrétumot adott ki a földek 

államosításáról Kárpátontúli Ukrajna területén és azok átadásáról a dolgozó parasztságnak.76 De 

előtte, a levéltári források szerint, december 28-án elkonfiskálták a „földtulajdont a fasiszta magyar 

hadsereg hőseitől”.77 

Ennek értelmében elkobozták tulajdonosaiktól a gyárakat, üzemeket, a 

„kizsákmányolóktól” pedig elvették házukat és ingóságukat. Államosították az üzleteket, szabó, 

szűcs, fodrász üzleteket, asztalos, bodnár műhelyeket, cukrászdákat stb. Esetenként megengedték a 

                                                 
68  KTÁL, Fond P-618. Opisz 1. Odinica Zberihányá 43. 1945. év. 
69  FEDINEC - VEHES 2010. 218.   
70  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 18.  1944. év. 
71  CSANÁDI 2004. 179.   
72  Uo. 176.    
73  FEDINEC - VEHES 2010. 220.   
74  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 14.  1944. év. 
75  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 17.  1944. év. 
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volt tulajdonosoknak, hogy továbbra is itt dolgozhatnak alkalmazottként. Minden a „nép 

tulajdonává” vált.78 

1944.  decemberében minden körzetben körleveleket küldenek a Népi Bizottságok a magyar 

és cseh feliratok eltávolításáról a közterületekről.  A sort a szőlősi körzet kezdte december 26-án.79 

1945. januárjában Klement Gottwald Sztálinnal folytatott megbeszélést Kárpátalja sorsáról. 

Ezzel a problémával került sor Sztálin és Beneš levélváltására, amikor abban állapodtak meg, hogy 

a háború befejezése után véglegesen döntenek Kárpátalja sorsáról.80  

Kárpátontúli Ukrajnai Népi Tanácsa 1944. január 12. és 1945. december 12-e között 

számos dekrétumot és határozatot ad ki a különféle iparágak, kereskedelmi vállalkozások, vasúti 

közlekedés és a távközlés államosítására.81 

1945. január 12-én Kárpátontúli Ukrajna Népi Tanácsa dekrétumot adott ki Kárpátontúli 

Ukrajna zászlajára, himnuszára vonatkozólag, valamint az itt élők állampolgárságát illetően.82 

Ennek értelmében a szovjet himnusz és a sarló-kalapácsos vörös zászló lett a hivatalos.  

Kárpátontúli Ukrajnai Népi Tanácsa 1945. február 2-án dekrétumot ad ki a gazdasági 

társaságok, alapítványok tulajdonjogának átadásáról Kárpátontúli Ukrajna tulajdonába, azaz 

államosítják a magántulajdont.83  

1945. január 12-én Kárpátontúli Ukrajna Népi Tanácsa dekrétumot adott ki adminisztrációs 

irányítóhatóság felállításáról Kárpátontúli Ukrajna területén.84 

A Szovjetunió és Csehszlovákia 1945 januárjában tárgyalásokba kezdett Kárpátaljának 

Ukrajnához csatolása - „újraegyesítése" - érdekében. Határkérdésben kiindulási alapnak az 1939 

eleji Kárpátalja-Szlovákia határt tekintették. 

Joszif Sztálin Edvard Benešhez címzett 1945. január 23-i levelében úgy fogalmazott, hogy a 

szovjet kormány „nem tilthatta meg Kárpátontúli Ukrajna népének, hogy kifejezze nemzeti 

akaratát", de kész a tárgyalásokra egy mindkét fél számára megfelelő időpontban. 

A győztes nagyhatalom katonapolitikai szempontból stratégiai szerepet tulajdonított 

Kárpátaljának, ezért a front nem keresztülvonult annak területén, hanem egyúttal kijelölte az új 

szovjet határokat is. 

1945. február 8. - 1945. december 16. között számos levélváltás történik a Kárpátontúli 

Ukrajnai Népi Tanácsának vezetői és Ungvár Város Népi Bizottsága között a földbirokok 

elkobzásának megszervezésére, amit a „nép ellenségétől” kellett elkonfiskálni.85 

                                                 
78  CSANÁDI 2004. 179. valamint KTÁL, Fond .P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 15.1 „a”. 
79  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 19.  1944. év. 
80  BOTLIK – DUPKA 1991. 53.   
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82  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 54. 1945. év. 
83  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 122. 1945. év. 
84  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 55. 1945. év. 
85  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 133. 1945. év.  
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1945. február 9-én Kárpátontúli Ukrajna Népi Tanácsa dekrétumot és határozatot ad ki 

Rendkívüli Bizottságok felállításáról abból a célból, hogy mielőbb kivizsgálásra kerüljenek azok a 

bűntettek és kártettek, amit a „magyar-német fasiszták” hajtottak végre Kárpátontúli Ukrajna 

területén.86  Valójában a nyomozás és kivizsgálás jóval korábban kezdődött. Már 1945. januárjától 

találhatók beszámolók a „német-magyar fasiszták gaztetteiről” a levéltári dokumentumok között.87 

1945. február 22.- 1945. március 5. között jelentéseket tesznek Kárpátontúli Ukrajnai Népi 

Tanácsának a „német-magyar megszállók” által megszerzett egykori zsidók tulajdonát képező 

vagyon államosításának folyamatáról is.88 

1945 márciusában Kárpátontúli Ukrajna Népi Tanácsa dekrétumot adtak ki a cenzúra részleg 

létrehozásáról Népi Bizottság alárendeltségében.89 

1945. április 5-én határozatot hoznak a csehszlovák határőrség működésének 

beszüntetéséről.90 1945. szeptember 7-én határozatott hoznak határőrség felállításáról Kárpátontúli 

Ukrajna és Magyarország, valamint Kárpátontúli Ukrajna és Románia között.91 1945. szeptember 

15-én pedig határozatot hoznak határőrség felállításáról Kárpátontúli Ukrajna és Magyarország 

között a Tisza folyó mentén.92  

Az 1945. április 5-én elfogadott kassai kormányprogram VII. fejezete kimondta: az új 

csehszlovák kormány gondoskodik arról, hogy mielőbb megoldódjék Kárpátontúli Ukrajna 

kérdése, amelyet ezen országrész lakossága maga vetett fel. A kormány óhaja, hogy ez a kérdés a 

kárpátukrán nép demokratikusan kinyilvánított akarata szerint, valamint a Csehszlovákia és a 

Szovjetunió közötti teljes barátság jegyében oldódjék meg, s meggyőződése, hogy ez valóban így is 

lesz. A kormány ebben az értelemben megtesz minden szükséges előkészületet. Edvard Benes 

köztársasági elnök Kassára látogatott, Kárpátaljával pedig Nyikita Hruscsov, Szovjet-Ukrajna 

vezetője ismerkedett személyesen. 

Kárpátalja kérdése nem vált széles körű nemzetközi vita tárgyává, hanem két ország kötött 

szerződést hovatartozásáról. San-Franciscóban, az ENSZ alapító konferenciáján részt vevő Dmitrij 

Manuilszkij ukrán külügyi népbiztos (külügyminiszter) az 1945. május 22-én tartott 

sajtókonferencián bejelentette, hogy Kárpátalja békés megegyezéssel válik a Szovjetunió részévé. A 

bejelentést a közvélemény tartózkodással fogadta. 

1945. június 29-én Moszkvában Joszif Sztálin generalisszimusz jelenlétében írták alá a 

Szovjetunió és Csehszlovákia szerződését Kárpát-Ukrajnáról. Az aláíráson nem vett részt egyetlen 

                                                 
86  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 113.  1945. év. 
87  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 114.  1945. év. 
88  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 139. 1945. év. 
89  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 60.  1945. év. 
90  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 101. 1945. év. 
91  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 99. 1945. év. 
92  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 100. 1945. év. 
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ukrán diplomata sem, illetve Kárpátalja sem képviseltette magát. A szerződés három nyelven - 

ukránul, oroszul és szlovákul - készült. A szerződéshez csatolt jegyzőkönyv a határmegállapító és a 

felszámolási bizottságról, valamint az optálásról (lakosságcseréről) rendelkezett. 

Meghatalmazottakká Vjacseszlav Molotovot, a szovjet Népbiztosok Tanácsának elnökhelyettesét és 

külügyi népbiztost, illetve Zdenék Fierlinger miniszterelnököt és Vladimír Clementis 

külügyminisztert nevezték ki.93 

Másnap, 1945. június 30-án az Ukrán SZSZK Legfelsőbb Tanácsának hetedik ülésszaka 

törvénybe foglalta Kárpátontúli Ukrajnának Szovjet-Ukrajnával való újraegyesülését. A szerződést 

néhány hónappal később, 1945. november 22-én Csehszlovákia ideiglenes nemzetgyűlése, 

november 27-én pedig a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának elnöksége ratifikálta, amivel az 

formálisan is jogerőre emelkedett.94 

A két cikkből álló szerződés 1. része kimondta, hogy Kárpátontúli Ukrajna (a csehszlovák 

alkotmány megnevezése szerint: Podkarpatská Rus) a lakosság részéről kinyilvánított óhajnak 

megfelelően és a két Magas Szerződő Fél közötti baráti megegyezés alapján egyesül ősi hazájával, 

Ukrajnával és ennél fogva az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság részévé válik.95 

A Szlovákia és Kárpátontúli Ukrajna között 1938. szeptember 29. napján fennállt határok, az 

eszközölt módosításokkal, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Csehszlovák 

Köztársaság közötti határokká lesznek. 

A Kárpátalja és Magyarország közötti határok az 1938. január 1-jei állapot szerint lettek 

megállapítva. Magyarország az 1945. január 20-án Moszkvában aláírt magyar fegyverszüneti 

egyezmény, valamint az 1947. február 10-i párizsi békeszerződés alapján lemondott az első bécsi 

döntés után megszállt és visszacsatolt területekről. 

A magyar és német megszállók kiűzése, valamint 1945. június 29-én a szovjet-csehszlovák 

szerződés aláírása Kárpátalját a totalitárius szocializmus útjára állította, ami egyidejűleg jelentett 

modernizációt, illetve olyan politikai és gazdasági körülményeket, melyek a lakosság etnikai és 

társadalmi szerkezetét gyökeresen megváltoztatták.96 

A Kárpátontúli Ukrajnának nevezett államalakulat időszakában számos kárpátaljai menekült 

Csehszlovákiába és Magyarországra. Az 1945. június 29-i szovjet-csehszlovákszerződéshez csatolt 

jegyzőkönyv lehetővé tette az optálást (az állampolgárság szabad megválasztását) a Kárpátontúli 

Ukrajnában élő cseh és szlovák, valamint a Csehszlovákia területén (Szlovákia kerületeiben) élő 
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94  BOTLIK József: Hármas kereszt alatt. Hatodik Síp Alapítvány. Új mandátum könyvkiadó. Budapest. 1997. 274. 
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ukrán és orosz személyek számára. A szerződés 1945 novemberében lépett életbe, miután mindkét 

ország ratifikálta. Az optálásokra a következő évben, 1946-ban került sor. Ennek eredményeképpen 

közel tizenkétezer eperjes-vidéki lakos lett szovjet állampolgár (az Ukrán SZSZK-hoz tartozó 

Voliny és Rivne megyékben telepítették le őket), és mintegy tízezer kárpátaljai pedig csehszlovák 

állampolgárságot kapott.97  

Az 1945. június 29-i szerződés ratifikálása után Csehszlovákia még közel 250 

négyzetkilométernyi területet engedett át a Szovjetuniónak. Tizenegy olyan, zömében magyarok 

lakta településről van szó - Bátfa, Gálocs, Kisszelmenc, Palágykomoróc, Palló, Rát, Tiszasalamon, 

Szűrte, Tiszaásvány, Téglás, Csap melyek nem tartoztak Podkarpatszka Rusz területéhez, hanem a 

Nagykaposi és a Királyhelmeci járások részét képezték. 1946. április 4-én a Szovjetunió is átadott 

egy települést Csehszlovákiának: Lakárdot (Lekárovce). Ezzel befejeződött a két ország közötti 

területcsere.98 

1945 nyarán minden körzetben megkezdték a lakások elkobzását a „német-magyar 

határsértőktől”.99 1945 decemberére összeírásra kerültek azok a házak, amelyek vagy már üresen 

álltak, mert tulajdonosaikat elűzték, vagy elkobozták azokat, majd  kiadták őket a „megbízható” 

kádereknek hiszen 1945 augusztusának közepétől jelentős számban telepítettek le és állítottak mun-

kába leszerelt szovjet katonákat Kárpátalján.100  

Az egyház pusztán jelenlétével is kihívást jelentett a szovjet rendszer számára, ezért mindent 

megtettek az egyházak működésének ellehetetlenítése érdekében. Már 1945 júliusában elrendelték 

például, hogy a „a görög-keleti” helyett a „právoszláv” elnevezést kell használni.101 

1945. szeptember 1-én pedig felállítottak egy rendkívüli bizottságot is, ami a „fasiszta 

magyar-német megszállók” által elkövetett bűncselekmények és az általuk okozott károk 

kivizsgálásával foglalkozott.102 

1945. szeptember 1-én Kárpátontúli Ukrajna Népi Tanácsa dekrétumot adott ki 

mezővárosok létrehozásának jóváhagyásáról.103 Azonban 1945. január-novembere között számos 

dekrétum és levelezés született a falvak egyesítéséről vagy éppen feldarabolásáról.104 

1945. szeptember 4-én Kárpátontúli Ukrajna Népi Tanácsa határozatot fogad el azoknak 

németeknek és magyaroknak kitelepítéséről Kárpátontúli Ukrajna területéről, akik a megszállás 

idején érkeztek a hadsereggel.105 
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1945. október 10-én Kárpátontúli Ukrajnai Népi Tanácsa dekrétumot ad ki az egykori 

úrbéri birtokok felszámolására, azok állami tulajdonba vételére és átadására a falusi népi 

bizottságoknak.106 

A Kárpátalja hovatartozásáról döntő szovjet-csehszlovák egyezményt Csehszlovákia 

ideiglenes nemzetgyűlése ratifikálta 1945. november 22-én, néhány nappal később, november 27-

én pedig a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége. Az egyezmény ezzel lépett érvénybe. A 

következő lépések a régiónak a szovjet jogrendszerbe való beillesztését célozták.107  

1945. december 15-én megalakult az Ukrajnai Kommunista (bolsevik) Párt megyei 

szervezete, amelynek legelső teendője a pártkönyvek felülvizsgálásával álcázott tisztogatás volt. 

Kárpátontúli Ukrajna Kommunista Pártja tagjainak csak 38%-a kapott bebocsátást a bolsevik 

pártba. Megtagadták a párttagság megújítását azoktól, akik a második világháború idején a magyar 

hadseregben szolgáltak (811 fő), illetve akik korábban valamilyen „ellenséges" párt tagjai voltak 

(10 fő). De nem léphettek be a bolsevik pártba a csehszlovák (287 fő), a magyar (4 fő), a francia (4 

fő) és a kanadai (2 fő) Kommunista Pártok tagjai sem. Ezenkívül többeket kizártak „a felszabadulás 

után tanúsított szovjetellenességért", vagy mert a „nem munkás" társadalmi csoportba tartoztak. A 

kizártak vagy fel nem vettek helyébe a Szovjetunió belső területeiről félezer kommunistát küldtek 

Kárpátaljára, akik a totalitárius rezsim „kipróbált" tagjai voltak. Nem ez volt az egyetlen ilyen 

típusú „deszant akció".108 

Összefoglalva Kárpátalja „Kárpátontúli Ukrajna" néven átmeneti államalakulat volt, mely 

15 hónapig, 1944 októberétől 1946 januárjáig állt fenn. Ebben az időszakban az ukrán nyelvet tették 

hivatalossá a régióban. Jogi értelemben a hatalmat választott képviseleti szervek, a Népi Tanács és 

helyben a népi bizottságok gyakorolták. A Népi Tanács mint a legfőbb államhatalmi szerv az 

igazgatási funkciók mellett jogalkotó szerepet is betöltött, ezért a tárgyalt időszakban Kárpátontúli 

Ukrajna kormányának tekinthetjük. A kormányt az elnökség és a megbízotti testület alkotta. 

A Népi Tanács számos dekrétumot és határozatot fogadott el. 1944. decemberében 

megszakította a kapcsolatot a Csehszlovák Köztársaság kormányának helyi képviselőjével, valamint 

a csehszlovák, illetve a magyar állami tulajdont Kárpátalján a saját tulajdonába vette. 

A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa elnökségének 1946. január 22-én kelt rendelete 

Kárpátontúli Ukrajnát az Ukrán SZSZK Kárpátontúli területének nyilvánította.109  
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Kárpátalja preventív szovjetizálása tehát időben megelőzte - előkészítette - az állami-jogi 

helyzet formális rendezését. A Kárpátalján történtek szimbolikus kezdetét jelentették a szovjet 

befolyás kiterjesztésének a háború utáni egész közép-európai térségre.110 

1944 őszén három hatalom küzdött egymással, hogy befolyást gyakoroljon Kárpátalja 

lakosságára: a helyben megalakuló népi bizottságok, a Vörös Hadsereg parancsnoksága és a 

csehszlovák adminisztráció visszatérő hivatalnokai. A Szovjetunió és Csehszlovákia 1941-ben és 

1943-ban ismét egyezményt írt alá a háború előtti határok elismeréséről, 1944 tavaszán 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 Bizottságai első kongresszusa előkészítését támogatta, 

amelyre 1944. november 26-án került sor Munkácson. A küldöttek megválasztása nem mindig 

történt törvényes eszközökkel, a települések nagy része egyáltalán nem képviseltette magát. Végül 

olyan határozatot fogadtak el, mely szerint Kárpátalja lakossága kéri, hogy „újraegyesülhessen” a 

Kárpátok túloldalán élő testvéreivel, azaz az ukránokkal. A kiáltványban megfogalmazott kérelmet 

ezután aláíratták a helyi hatalmi szervek tagjaival is. Ahol erre nem voltak hajlandók, a 

bizottságokat feloszlatták és újakat szerveztek.111 
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111  FEDINEC Csilla: A Csehszlovákiától a Szovjetunióhoz csatolt Kárpátalja magyar kisebbségének helyzete 
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II. Kárpátalja helyzete az Ukrán SZSZK részeként (1946-1953) 

 

    Kárpátalja  1946. január 22-től tipikus szovjet megyévé válik Kárpátontúli terület 

[Закарпатська область] néven. 

1945. június 29-én hosszas tárgyalás után Moszkvában a Szovjetunió és Csehszlovákia 

kormánya megkötötte azt a szerződést, amely rögzítette Kárpátalja kiválását a csehszlovák 

államból. A Kárpátalja hovatartozásáról döntő szovjet-csehszlovák egyezményt Csehszlovákia 

ideiglenes nemzetgyűlése ratifikálta 1945. november 22-én, néhány nappal később, november 27-én 

pedig a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége. Az egyezmény ezzel lépett érvénybe. 

1946. január 22-én az SZSZKSZ Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége rendeletben szabályozta 

Kárpátontúli Ukrajna közigazgatását, amely szerint az átmenetet képező „miniállamot” az Ukrán 

SZSZK Kárpátontúli területévé (Zakarpatszka Oblaszty) szervezték át.112 

 A következő lépések a régiónak a szovjet jogrendszerbe való beillesztését célozták.113  

A megyeszékhely Ungvár lett. A helyi népi bizottságok szovjet mintára helyi tanácsokká 

szerveződtek át. Az újraegyesülést követően tovább folyt a szovjet intézményrendszer, immár 

hivatalos kiépítése: adminisztratív átrendezés, kolhozosítás, kulákperek és a ruszifikálás, vagyis az 

Árpád-kori településnevek honosítása: a kijevi Legfelsőbb Tanács július 25-i rendelete pedig több 

száz ruszin és magyar falu nevét megváltoztatta, „szlávosította,” „vagyis ukránosította.”114 

A kollektív, egyéni jogokat nem élvező magyarság még önálló napilappal sem rendelkezett. 

A hatalom képviselői akadályokat gördítettek a magyar szellemi élet újjáalakítása elé. 

A régióban tevékenykedő sztálinisták az egyszerű embereket sem kímélték. Bűnösnek 

számított mindenki, aki az előző rendszerben bármilyen hivatalt, állami – egyházi tisztséget töltött 

be. Lágerekbe hurcolták a hajdani leventeoktatókat, a római,- illetve görög katolikus és református 

papokat, az egykori állami hivatalnokok százait. A kollektivizálás idején tömegesen kulákká 

nyilvánították a tehetősebb falusi parasztokat. Kiforgatták őket vagyonukból, sokuknak el kellett 

hagyniuk házaikat, ha nem engedelmeskedtek Szibériába száműzték őket.115  

Amíg a lágerekben sínylődtek a „nép ellenségei” addig odahaza diadalmenetben épült a 

„sztálini szocializmus.” A deportáltak, elítéltek csak Sztálin elvtárs halála után térhettek haza.116 

                                                 
112  BRENZOVICS László: Kárpátalja történetének korszakai és gazdasági – társadalmi helyzete a XX. században. In 

Baranyi Béla (szerk.): Kárpátalja. A kárpát-medence régiói sorozat. Dialóg Campus-MTA - RKK, Pécs– Budapest, 

2009. 75-101.   
113  BOTLIK József: Hármas kereszt alatt. Görög katolikusok Kárpátalján az ungvári uniótól napjainkig (1646-

1997). Hatodik Síp Alapítvány - Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1997. 276. 
114  BOTLIK József: Egestas Subcarpathica. Adalékok az Északkeleti-Felvidék és Kárpátalja XIX–XX. századi 

történetéhez. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 2000. 286.   
115  OFICINSZKIJ, Roman: A korszak általános jellemzése. In: Fedinec Csilla – Vehes Mikola (szerk.): Kárpátalja 

1919-2009. Argumentum – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, 2010. 216. 
116  DUPKA György - KORSZUN Alekszej: A „malenykij robot” dokumentumokban. Ungvár- Budapest, 1997. 54.   
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A kárpátaljai őslakosok kiszorultak a jelentősebb állásokból, helyüket a betelepítettek 

foglalták el, háttérbe szorítva a magyar és más nemzetiségűeket. A hivatalos nyelv az orosz volt. 

Hivatalosan elismerték ugyan, hogy Kárpátalján magyarok is élnek, de nemzetiségi jogokkal nem 

ruházták fel őket. 

A szovjet érában szigorúan őrzött határ gyakran településeket vágott ketté, gazdasági, 

infrastrukturális, kulturális, rokoni kapcsolatokat szakított szét.  

A kárpátaljai magyarok számára a második világháború végét nem a béke aláírása jelentette, 

hanem Sztálin 1953-as halála, mivel ez jelentette a tömeges deportálás végét és a háromnapos 

kényszermunkára elhurcoltak hazatérését. Az érintettek deportálása rendkívül mélyen hatott a helyi 

lakosság érzelmeire, akiket mind szellemileg és számbelileg meggyötörtek a történtek, némelyek 

napjainkig sem mernek szólni a nyilvánosság előtt, félve egy esetleges retorziótól.117 

Az ungvári székhelyű zakarpatszká-ukrajnai kormány a Kommunista Párt KB irányításával 

rövid idő alatt kialakította szuverén hatalmi felépítményét, törvényeket hozott. Ezzel megteremtette 

saját legitim önkormányzatát, ugyanakkor Moszkva érdekeinek megfelelően, külföld felé pedig azt 

mutatta, hogy a népakaratnak megfelelően szakítják el Kárpátalját Magyarországtól, illetve az 

újjáalakuló Csehszlovákiától. Ezt szolgálta az is, hogy a berendezkedő új impérium hivatalos 

szóhasználatában bevezette az „október” szó szinte szakrális használatát, amely egyben a vidék 

1944. őszi „felszabadulását” is jelképezte. 

 

II.1. Közigazgatás 

A szovjet időszakban Kárpátalja az Ukrán SZSZK két megyéjével volt határos - északon a 

Drohobicsival, melyet 1959-ben a Lembergihez csatoltak, keleten a Sztanyiszlavival [Ivano-

Frankivszkival], A nemzetközi határok délen a Román Szocialista Köztársasággal, délnyugaton a 

Magyar Népköztársasággal, nyugaton a Csehszlovák Szocialista Köztársasággal, északnyugaton 

pedig a Lengyel Népköztársasággal.  

A szovjet időszakban a közigazgatásban az első változásokat 1946. március 9-én vezették 

be. A népi bizottságokat falusi tanácsoknak nevezték el. Öt településnek - Ungvár, Munkács, Huszt, 

Beregszász, Nagyszőlős - megerősítették a városi rangját. 18 települést nagyközséggé 

nyilvánítottak, a többi község (falu) volt. 

Fontos szerepe volt a megye életében az 1953-as közigazgatási reformnak. Megváltoztatták 

számos település, utca, vasútállomás státusát és nevét. A megye és a települések közötti 

közigazgatási egységek nevét „körzetről" [округ], járásra" [район] változtatták. Ekkor lett Szőlős-

ből [Севлюш] - Vinohradovo [Виноградово], Szőlősvégardóból [Севлюшвейгардо] - 

                                                 
117  LUKÁCS Attila: A magyar–magyar kapcsolatok alakulása (1944–91). A magyar–magyar kapcsolatok és a 

szovjet korszak. In Acta Beregsasiensis , 2009. 8. évf.1. sz. 17.   
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Pidvinohradov [Підвиноградів], Csongovából [Чингава] - Borzsavszke [Боржавське] stb. Ekkor, 

1953-ban változott meg két járás neve is: a Szőlősi járás Vinohradovói, a Volovci pedig Mizshirjai 

lett. 

 

II.2. „Választások”,  politikai élet és káderpolitika 

1946-tól rendszeres időközönként (négy-öt évente) voltak választások a Moszkvában 

ülésező országos, illetve a Kijevben székelő ukrajnai parlamentbe (hivatalos nevén: Legfelsőbb 

Tanácsba), valamint a helyi (megyei, járási, városi, nagyközségi és községi) tanácsokba. Minden 

szovjet választás a Szovjetunió Kommunista Pártjának szigorú ellenőrzésével zajlott. A 

választásokon gyakorlatilag 100 százalékos részvétel mellett szavazták meg „a kommunisták és a 

pártonkívüliek megbonthatatlan tömbje" által javasolt alternatíva nélküli jelölteket.118 

A kárpátaljaiak első ízben 1946. február 10-én kapcsolódtak be a szovjet választásokba. 

Ekkor a Szovjetunió kétkamarás Legfelsőbb Tanácsába (Szövetségi Tanács és Nemzetiségek 

Tanácsa) választottak képviselőket.119 A választások lebonyolításának felügyeletére több mint száz 

felelőst küldtek Kijevből és Moszkvából, akik helyben további 12 ezer aktivistát toboroztak. A 

szovjet szokásoknak megfelelően a kárpátaljai választópolgárok 99,95 százaléka járult az urnákhoz 

és szavazta meg a megye négy parlamenti képviselőjét: Iván Turjanicát, az Ukrajnai Kommunista 

Párt megyei bizottságának első titkárát, a megyei végrehajtó bizottság elnökét (92,1 százalék 

szavazott rá), Iván Vast, a megyei pártbizottság másodtitkárát (85,8 százalék), Vaszil Ruszint, a 

megyei bíróság elnökét (92,4 százalék), valamint a volovci [ökörmezői] Hanna Petriscsét, a 

nőmozgalom aktivistáját.120 

1947. február 9-én volt az első olyan választás az Ukrán SZSZK egykamarás Legfelsőbb 

Tanácsába, amelyben már a kárpátaljaiak is részt vettek. Kárpátaljáról kilenc képviselőt választottak 

meg, közte Iván Turjanicát, aki korábban a moszkvai parlamentbe is bekerült.121 A választásokat 

óriási propaganda munka előzte meg.122 A propaganda munka elsősorban a sajtón keresztül zajlott, 

de számos plakát és szórólap is készült, ami megtalálható a Kárpátaljai Területi Állami 

Levéltárban.123 

Kárpátalján az első helyhatósági választásokra 1947. december 21-én került sor. A korabeli 

jelölési szokásokat jól példázza, hogy az Ungvári Állami Egyetem tantestülete és diákjai például a 

6. számú ungvári választási körzetben öt jelöltet állítottak a Kárpátaljai Megyei Tanácsba - Joszif 
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Sztálint, Vjacseszlav Molotovot, Lazar Kaganovicsot, Nyikita Hruscsovot, a Szovjetunió és az 

Ukrán SZSZK vezetőit, valamint Vaszil Kuskát, az orvostudományok doktorát, az egyetem 

prorektorát. А Закарпатская Украина [Kárpátontúli Ukrajna] című orosz nyelvű lap 1947. 

november 13-i számának vezércikke a következő címet viselte: A nagy Sztálin - az első össznépi 

jelölt. Nyilvánvaló, hogy a vezér és társai nem akartak bekerülni a 70 tagú Kárpátaljai Megyei 

Tanácsba, így a jelöltlistára egyetlen név került fel, Vaszil Kuskóé. A 108 tagú Ungvári Városi 

Tanácsba az egyetem részéről Arkagyij Kurisko rektor került be. A helyi tanácsokba összesen 7.677 

képviselőt választottak meg, akik közül 1.700-an (22 százalék) voltak kommunisták.124 

Bár ezek a választások teljes mértékben formálisak voltak, a karhatalmi szervek mindig 

különleges készültségben álltak. A szavazófülkéknél fegyveres őrök álltak, és minden eshetőségre 

felkészülve, gondoskodtak tartalék világításról is. 

A következő években már nem volt szükség ilyen nagy készültségre, az élet „normális" - 

szovjet - kerékvágásban folyt, automatikussá váló cselekvésformákkal. Igen keveset tudunk arról, 

hogy mit is csináltak a képviselők, noha négy kárpátaljait választottak a moszkvai Legfelsőbb 

Tanácsba, kilenc, később pedig tíz képviselőt a kijevibe. Aktivitásra egyébként sem okuk, sem 

lehetőségük nem volt, hiszen a Legfelsőbb Tanács nem állandóan ülésezett, hanem kétszer-

háromszor évente.125 

Miután a párt a társadalom egészét ellenőrzése alá vonta, kormánypártból állampárttá 

avanzsált. A kommunista párt és a szovjet állam vezetői egyazon személyek voltak. A 

nómenklatúra kiválasztásának kritériumává vált a pártkönyv megléte, a munkás vagy paraszti 

származás, a szovjet hatalomért és a kommunista eszmékért folytatott küzdelemben való részvétel. 

Az erkölcsi-etikai tulajdonságok, az iskolázottság, a kulturális nívó vagy a szakmai rátermettség 

igen hosszú ideig nem tartoztak azon tényezők közé, amelyeknek bármiféle jelentősége lett volna a 

káderek kinevezése során. Minden tisztségviselőt a párt választott ki az adott funkcióra, vagy pedig 

„választások" útján nyerte el pozícióját. A jelöltté válás is a párt jóváhagyására történt. A 

választások nem voltak sem közvetlenek, sem egyenlők, sem titkosak. A pártbefolyás a 

képviselőket „kézi vezérlésű" végrehajtókká fokozta le.126 

 A politikai és ideológiai területet a pártfunkcionáriusok közvetlenül irányították, az egyéb 

területekre pedig a „vezérhez" hű kádereket állítottak. A nómenklatúra erősen privilegizált 

társadalmi csoporttá lett. Anyagi jólétükről nem csak a magas fizetéssel gondoskodtak, hanem olyan 

                                                 
124  OFICINSZKIJ Román: Látszatválasztások. In : Fedinec – Vehes (szerk.). 2010. 218. 
125  BRENZOVICS László: Az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság Kárpátontúli területe, 1945. június – 1991. 

augusztus. In: Baranyi B. (szerk). 2009. 95. 
126  OFICINSZKIJ Román: Látszatválasztások. In : FEDINEC – VEHES (szerk.). 2010. 219. 



   32 

csatornákon juttatták őket minőségi élelmiszerekhez, iparcikkekhez, szolgáltatásokhoz stb., 

amelyek a hétköznapi emberek számára elérhetetlenek voltak.127 

1945-1946-ban közel félezer kommunistát irányítottak vidékre, s velük töltötték be 

gyakorlatilag az összes vezető pozíciót. 1946-1950-ben a Szovjetunió Kommunista (bolsevik) 

Pártjának Központi Bizottsága határozatot fogadott el Kárpátalja fejlesztéséről. Elrendelték, hogy 

több mint háromezer szovjet szakembert kell a megyébe telepíteni. 

1947-ben a Kárpátontúli Ukrajna Kommunista Pártja beleolvadt a Szovjetunió Kommunista 

(bolsevik) Pártjába, melyet 1952-ben átneveztek Szovjetunió Kommunista Pártjává. A köztársasági 

pártszervezet is ennek megfelelően kapott új nevet: Ukrajnai Kommunista Párt, azaz elhagyták a 

fölöslegessé vált „bolsevik" jelzőt, miután „mensevikek" már évtizedek óta nem léteztek az 

országban.128  

A káderpolitikában a központi vezetés mellőzte a helybéli kommunistákat. Ezt példázta 

többek között az 1946 áprilisában-augusztusában a Kárpátontúli Ukrajna Kommunista Pártjában 

végrehajtott tisztogatás is, amikor a 4.590 párttagból csak 2.634-en (57 százalék) kapták meg az 

SZK(b)P pártkönyvét. A helyi tanácsi nómenklatúra 1.276 tagját a megyei pártbizottság döntése 

alapján helyezték hivatalába. Ugyancsak a megyei pártbizottság döntött a városi és körzeti 

pártbizottságok összetételéről is. Az  1948-1953 között mintegy száz helyi kommunista végezte el a 

két vagy hároméves pártiskolát, 946-an az egyéves és kilenc hónapos tanfolyamot, s közel ötvenen 

kaptak diplomát a Kijevi Legfelsőbb Pártiskolán.129 

A megyei komszomolszervezet („a kommunista párt megbízható tartalékcsapata") 

taglétszáma is egyre nőtt. 

1946. július 30-ával a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének rendeletével a 

Kárpátontúli területet az l-es övezetbe sorolták be. Ez gyakorlatilag a tiltott zónát jelentette, ahol 

mindenki megfigyelés alatt állt. Itt telepítettek le 7,6 ezer repatriánst, volt szovjet állampolgárt, akik 

bizonyos ideig nyugat-európai országokban éltek. Ezenkívül tömegesen telepítették le Kárpátalján 

az obsitos katonákat. Ungvárra és Munkácsra költözött három Szovjetunió Hőse cím birtokosa, öt 

tábornok, hat ezredes és 6.844 alacsonyabb rangú tiszt. Nekik utalták ki a legjobb lakásokat, 

melyekből szükség esetén minden teketória nélkül kirakták az előző lakókat, illetve a legjobb 

vezető állásokra számíthattak.130 

A második világháború utáni első öt évben a kárpátaljai pártalapszervezetek nem voltak 

túlságosan népesek. A következő évtizedben azonban robbanásszerű növekedés következett be. A 

kolhoz, az üzem vagy valamely nagy iparvállalat pártbizottsága titkárának posztja fizetett főállás 
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volt. A tárgyalt időszakban Kárpátalja első számú vezetőjének a kommunista párt megyei 

bizottságának első titkára számított. Ez alól kivétel az 1944 és 1945 közötti időszak, amikor a 

Néptanács elnöke játszotta a főszerepet.131 

Kárpátalja beterelése a szovjet totalitárius rendszerbe együtt járt politikai, közéleti és 

egyházi személyiségek meggyilkolásával. Egyesek már az ellenük kreált politikai per nyomozati 

szakaszában életüket vesztették, másokat a bíróság ítélt halálra, és végrehajtották az ítéletet, többen 

pedig „rejtélyes körülmények között" haltak meg. 

 

II. 3. Társadalom, nemzetiségi politika és etnikai tisztogatások 

A mai Kárpátalja területe mindig is sokszínű volt mind társadalmi, mind nemzeti-nemze-

tiségi értelemben. A 20. század második felében a lakosság zömét alkotó etnikumok - ukránok, 

magyarok, románok - etnikai térszerkezete állandó változásban volt. Az oroszok, németek, 

szlovákok, zsidók, cigányok településszerkezete ennél jóval heterogénebb. Az utóbbiak, az oroszok 

kivételével javarészt a 18. századtól jelentek meg a mai Kárpátalja területén. A legnagyobb 

lélekszámú etnikum, az ukránok néprajzi értelemben igen sokfélék: a hegyvidéken élnek a 

verhovinaiak (huculok, bojkók, lemkók), illetve a síkvidéken a dolisnyánok.132 

A szovjet időszak alatt Kárpátalja lakossága 65%-kal gyarapodott. A második világháború 

időszakában bekövetkezett demográfiai katasztrófa után viszonylag békés évek következtek. 

Kárpátalján a szovjet időszakban „példamutatóan" magasak voltak a születési arányok. A lélekszám 

növekedése az 1950-1960-as években volt a legnagyobb arányú, akkor, amikor a világban is 

nagyarányú népességszám-növekedés volt tapasztalható.  

1946-ban 776 ezer fő volt Kárpátalja lakossága, az 1960-as évek végén lépte át az 

egymilliós határt. 133 

A két legnagyobb város, Ungvár és Munkács lakossága az időszakban megkétszereződött.  

1944 novemberétől a magyar és a német kisebbség igen súlyos politikai, ideológiai és et-

nikai terrort szenvedett el. A kárpátaljai magyarok és németek etnikai alapon váltak megtorló 

intézkedések áldozatává, mely folyamat egy évtizeden keresztül, 1955-ig tartott134. 

Mintegy huszonötezer 18 és 50 év közötti kárpátaljai magyar férfit zártak szovjet 

hadifogolytáborokba, s tették ezt annak ellenére, hogy alig voltak közöttük olyanok, akik valóban 

szolgáltak a Szovjetunió ellen hadat viselő magyar hadseregben. 
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A magyarokkal és németekkel szemben alkalmazott diszkriminációs politika oda vezetett, 

hogy a magyar lakosság lélekszáma erősen megcsappant, illetve alig növekedett, a németek pedig 

szinte eltűntek a vidékről. A szovjet hatalom első éveiben a német családokat szibériai és 

kazahsztáni zárt településekre deportálták örök időkre. 

A 4. Ukrán Front katonai tanácsának rendelkezésére Kárpátontúli Ukrajna Néptanácsa 1944. 

december 22-én köriratot adott ki „A német nemzetiségű lakosság mozgósításáról és kétkezi 

munkások toborzásáról fakitermeléshez".135 A mozgósított személyek tizenöt napra elegendő 

élelemmel voltak kötelesek jelentkezni a gyűjtőhelyeken. Többségük a nova horlivkai (Donbász) 

szénkombinátban lett munkaszolgálatos. 

1946. január 15-én a Szovjetunió belügyminisztériuma elrendelte a kárpátaljai német 

nemzetiségű lakosság tömeges deportálását.136 Kényszer-kitelepítés várt azokra, akik „leginkább 

kompromittálták magukat a német-magyar megszállás idején, többek között: a német nacionalista 

szervezet, a Volksbund tagjai és támogatói, az SS-tagok családtagjai, akik a visszavonuló német 

csapatokkal együtt Németországba menekültek, majd visszatértek otthonaikba." A rendelet 

értelmében 1946 folyamán kétezer kárpátaljai németet vittek el Szibériába. Egyes személyek és 

teljes családok is voltak közöttük. A többség a szibériai Tyumeny megyébe került, ahol 

erdőkitermelésre fogták őket. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének 1949. november 

28-án kelt rendelete megtiltotta, hogy a kényszerkitelepítettek visszatérjenek szülőföldjükre. A 

rendelkezés megsértőit húsz év kényszermunkával sújtották.137 

Joszif Sztálin halála után, 1955. december 13-án a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának 

Elnöksége rendeletet hozott „a kényszer-kitelepített németek és családjaik jogi helyzetének 

rendezéséről, a korlátozások feloldásáról". Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy engedélyt kaptak 

arra, hogy visszatérjenek szülőföldjükre. Ugyanennek a rendeletnek a második pontja értelmében 

azonban nem kaphatták vissza elkobzott vagyontárgyaikat.138 

Kárpátalján a milícia (rendőrség) megtagadta az amnesztiában részesült németek 

lakcímbejelentését. Aki bejelentett lakcím nélkül tartózkodott Kárpátalján, azt megbüntették. 

Körülbelül kétszáz németet érintett ez, akik szerettek volna visszatérni szülőföldjükre. A lehetetlen 

helyzet miatt az érintettek panasszal fordultak a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsához. Némelyek 

közülük megpróbáltak kapcsolatba lépni a Német Szövetségi Köztársaság moszkvai követségével, 

illetve az ENSZ főtitkárával, hogy segítséget kérjenek a Szovjetunió elhagyásához. 
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A szovjet időszakban a németek végig kitaszítottnak érezték magukat, a „bűnös nemzet" 

tagjaiként tartották őket számon. Ezért bizonyos részük a személyi igazolványban ukránnak, 

szlováknak vagy magyarnak jegyeztette be magát.139  

Legkevesebb tizenkétezer kárpátaljai fiatalt kényszerítettek a donbászi (Donyec-medencei) 

iparvidékre, kegyetlen munka- és életkörülmények közé. Az „önkéntes munkát" nem is élte túl 

mindenki.140 

A háború utáni újjáépítés során különösen a Donbász igényelt nagy számú munkaerőt. A 

Szovjetunió szénipari fellegvárainak számító Sztálin és Vorosilov (ma Donyeck és Luhanszk) 

megyékbe toborozták tanoncnak a kárpátaljai fiatalokat. 1940 és 1958 között álltak fenn a 

Szovjetunióban azok a szakipari iskolák, melyekben a tömegszakmákra képezték ki a fiatalokat. 

Ezek a tanintézetek a szénipari, bányászati, kohászati, kőolajipari, építő és egyéb vállalatok 

keretében működtek. Ezeket 16-18 év közötti fiatalokkal töltötték meg, függetlenül attól, hogy 

addig milyen iskolát végeztek. Az oktatás fél éves volt, teljes állami ellátással.141
 

A kárpátaljai fiatalok toborzása 1947 első felében kezdődött meg. Az USZSZK 

minisztertanácsa és az Ukrajna Kommunista (bolsevik) Pártja Központi Bizottságának határozata 

nyolcezer fős kvótát állapított meg a megye számára. Már az első toborzások alkalmával kiderült, 

hogy a behívásra nem mindenki jelentkezik, némelyek nyíltan megtagadták, hogy átvegyék a 

behívót.142 A levéltári források szerint 1947 végéig 125 főt küldtek FZO-iskolába.143 

1948-ban folyatódott a mozgósítás. 3,5 ezer 18-19 éves fiatal került Donbászra.144 

A Szovjetunió minisztertanácsa Kárpátaljáról 1948. október 15-30-a között a Területi és 

Járási Hadkiegészítő Parancsnokságon át további 500 főt a vorosilovgrádi (luhanszki) megyébe 

irányított.145 Szigorú fegyelem szerint és folyamatos jelentések közepette zajlott a mobilizálás.146 A 

behívókat 1000 főnek adták át, azok közül, akik 1928-ban születtek. Közülük 500 főt 

Vorosilovgrádba, 500 főt pedig a FZO-iskolákba küldtek.147 

Azok közül, akiket sikerült a Donbászra irányítani, több százan szöktek meg útközben.  

Kárpátalja a Sztálini (Donyecki) Munkaközponthoz tartozott, ahonnan Horlivka, Jenakijev, 

Krasznoarmijszk és Dzerzsinszk munkaiskoláiba irányították a fiatalokat. Az 1949-es tervet (5,5 

ezres behívás) Kárpátalja kétharmad részben tudta teljesíteni. A legjobban a hegyvidéki járásokban 

ment a toborzás. A Rahói és a Perecsenyi járásokban azonban gyakorlatilag szabotálták az akciót (a 
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tervezett behívások 15%-át sikerült megvalósítani). A munkabizottságok a milícia bevonásával 

igyekeztek javítani a helyzeten. 

A donbászi munkaiskolákban tűrhetetlen (gyakorlatilag börtön jellegű) életkörülmények 

uralkodtak. Sokan megszöktek, s inkább vállalták a bujdosást. Akiket elfogtak, büntetőjogi 

felelősségre vonás elé néztek.148 

1947-1949-ben, három év alatt tizenkétezer kárpátaljai fiatalt kényszerítettek a Donbászra. 

Iván Turjanica, a megyei tanács végrehajtó bizottságának elnöke minden adandó alkalommal kérte, 

hogy Kárpátalja számára állapítsanak meg alacsonyabb kvótákat, mivel azok teljes mértékű 

végrehajtása lehetetlen. Azonban változás nem történt, a kényszerintézkedéseket még évekig 

végrehajtották.149 

 

II.4. Telepítéspolitika 

A szovjet rendszer azonnal kiterjesztette Kárpátaljára is az ország egészében érvényes 

migrációs politikát. Az Ukrán SZSZK minisztertanácsa és az UK(b)P KB 1949. augusztus 12-én 

kelt határozata értelmében Kárpátaljáról az Ukrán SZSZK déli megyéibe (Mikolajiv és Sztálin 

[Donyeck]) 3.600 kolhozistát és gazdálkodót kellett áttelepíteni. 1950 februárja-augusztusa 

folyamán 100-200 fős kontingensekben indították útjukra az embereket. Az önkéntes alapon 

beszervezett áttelepülőknek különböző kedvezményeket biztosítottak: két évre felmentették őket 

mindenféle adófizetési kötelezettségi alól, elengedték az adósságaikat, ingyenes volt az odautazás 

és pénzbeli segélyt is adták: 700 rubelt a családfőre és 250-250 rubelt minden egyes családtagra 

számítva. Ezen kívül tíz évre ötezer rubel kölcsönt adtak, melynek törlesztését csak az első három 

év letelte után kellett megkezdeni.150 

Ezek a rendkívül kecsegtető feltételek azonban nem győztek meg minden áttelepülőt. 1950-

ben 57 család (147 fő) tért vissza Kárpátaljára. A visszatérést családi problémákkal és a kijelölt 

lakhely kedvezőtlen ökológiai viszonyaival, rossz életkörülményekkel indokolták. A kárpátaljai 

hatóságok azonban nem voltak felkészülve ezekre a visszatérésekre.  

1951-ben Kijev újabb 500 kárpátaljai áttelepítését rendelte el: 100 személyt Poltava és 400 

személyt Zaporizsja megyébe. Ungvár, az előző évek tapasztalatai alapján, kérte a kvóta 

csökkentését. Azonban a központ ezúttal sem engedett. 

Végrehajtva az Ukrán SZSZK minisztertanácsának és az Ukrajnai Kommunista (bolsevik) 

Párt Központi Bizottságának „a kolhoztagok és más lakosok Kárpátalja határain kívülre 

telepítéséről" 1951. február 5-én kelt határozatát, Sztálin [Donyeck] megyébe 178 családot (312 

főt), Harkov megyébe 15 családot (72 főt) telepítettek át. Összességében abban az évben 215 
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kárpátaljai családot (856 főt) telepítettek át Kárpátaljáról más ukrajnai területekre. Ezzel Kárpátalja 

107%-ra teljesítette az 1951. évi áttelepítési tervet, aminek az lett a következménye, hogy a 

következő évre jelentősen megemelték a kvótát. Ám 1952-ben a tervezett 2.875 fő helyett csak 

2.226 főt sikerült áttelepíteni, azaz a tervet ezúttal 77,4%-ra „teljesítették".151 

Az 1955. esztendő különösen súlyosnak bizonyult. A tervek szerint 7.600 kárpátaljait kellett 

volna áttelepíteni, azonban csak több mint ezerrel kevesebb fővel, 6.446 emberrel tudták ezt 

megtenni. Ráadásul ebben az évben pótlólagos kitelepítési kvótákat is róttak a megyére: az 

erdőgazdálkodási minisztérium még 1.300 fo áttelepítését (végül 1.409 embert tudtak meggyőzni), a 

szénipari minisztérium pedig 4.450 főt kért (és 2.246-ot küldtek).152 

Az 1950-es évek közepére tehát a szovjetizált Kárpátalján kényszermigrációs folyamatok 

egész hálózata alakult ki, melyek kapcsán a munkaképes lakosság lélekszáma súlyos veszteségeket 

szenvedett el. Az 1940-es évek második felében a módszer az internálás, a deportálás volt, majd 

ezután az önkéntességet próbálták elérni mindenféle anyagi juttatások fejében.153 Mintegy 

hetvenezer különböző anyanyelvű és különböző társadalmi réteghez tartozó embert kényszerítettek 

vagy vettek rá arra, hogy elhagyja Kárpátalját, s ugyanennyi orosz nyelvű lakost (a katonasággal 

együtt) telepítettek be Kárpátaljára, akik a kommunista hatalom támaszai lettek minden szinten.154 

 

II.5. Oroszosítás 

A gyorsított szovjetizálás célja az volt, hogy Kárpátalját visszafordíthatatlanul integrálják a 

totalitárius társadalmi-politikai rendszerbe. A ruszin kérdés megszűnt létezni, mindenki ukrán lett. 

Ugyanakkor az orosz állameszmén és az orosz kultúrán alapuló, asszimilációs célokat követő 

„egységes szovjet nép" doktrínája mélyreható társadalmi és etnikai változásokat idézett elő. 

A különböző gyökerű népmozgások következtében átalakuló kárpátaljai etnikai térben az 

orosz nyelvű betelepülők foglalták el szinte az összes jelentős posztot a gazdaságirányításban, az 

államigazgatásban és a pártvezetésben.  

A Szovjetunió legnyugatibb szegletében haladéktalanul megkezdődött az oroszosítás, 

igénybe véve mind adminisztratív, mind politikai eszközöket. Az őslakosságnak azonosulnia kellett 

a kivételes, történelmi elhivatottságú „egységes szovjet néppel".155
 

1944. november 29-én a Kárpátontúli Ukrajna Néptanácsa rendeletben utasította a 

lakosságot a magyar és német nyelvű feliratok eltávolítására a nyilvános helyeken, amelyeket 

ukrán, vagy ukrán és orosz nyelvű feliratokkal voltak kötelesek helyettesíteni.156 Megtiltottak 
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továbbá bármilyen magyar nemzeti szimbólum feltűntetését és abban az esetben, ha valaki nem tett 

eleget a felszólításnak – amelynek szövegét magyar nyelvre is lefordítva terjesztették – az illetőt 

100 pengő pénzbírsággal büntették.157  1945-50 között az ukrán nyelv is teret kapott a nyilvános 

helyeken, egyes vélemények szerint ez az időszak tulajdonképpen a szovjet típusú ukránosítás 

időszakának is felfogható, mivel teret engedett az ukrán irodalmi nyelv terjedésének. Ezt követően 

azonban egyértelműen az orosz vált a dominánssá.158 Az embereknek hozzá kellett szokni az orosz 

nyelvhez, mert hivatalos helyen mindenütt azt hallották. 

A demográfiai, etnikai, társadalmi-kulturális tényezőkre csak következtetni tudunk a szovjet 

népszámlálások alapján, melyek közül az elsőre Kárpátaljára is kiterjedően 1959-ben került sor. 

Ezek a népszámlálások arról tanúskodnak, hogy a kárpátaljai szláv lakosság az ukrán nép részévé 

vált, a kárpátaljai románok, cigányok és magyarok viszont etnikai-nemzeti értelemben izolálódtak. 

A helységnevek ideológiai alapon megváltoztatták 1945 márciusától. A települések nevét 

oroszosították, csakúgy mint  az utcaneveket, akiket elsősorban orosz hősökről neveztek el.”159 

1946-ban az USzSzK Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének rendelete alapján szlávosították a helyi 

településneveket. 

Az oroszosítás határozott befolyása egyértelműen érezhető volt. A kárpátaljaiak közül is 

egyre többen kezdték orosz nemzetiségűnek vallani magukat. Először az oroszországi forradalom 

elől elmenekült „fehér emigránsok", majd a kárpátaljai értelmiségnek az a része, amelyik korábban 

a ruszofil irányzat képviselőjének tartotta magát. Összesen ez mintegy kétezer főt jelent. 

Már 1945 augusztusának közepétől jelentős számban telepítettek le és állítottak munkába 

leszerelt szovjet katonákat Kárpátalján. Mégis az 1945 és 1950 közötti időszakot tekinthetjük 

Kárpátalján a szovjet típusú „ukránosítás" időszakának is. Az oktatás és a kultúra átalakításában ez 

volt a lózung, s rövid időre valóban teret engedett az ukrán irodalmi nyelv elterjedésének, az ukrán 

népi hagyományok erősödésének.160 

1945. december 15-én megalakult az Ukrajnai Kommunista (bolsevik) Párt megyei 

szervezete, amelynek legelső teendője a pártkönyvek felülvizsgálásával álcázott tisztogatás volt. 

Kárpátontúli Ukrajna Kommunista Pártja tagjainak csak 38%-a kapott bebocsátást a bolsevik 

pártba. Megtagadták a párttagság megújítását azoktól, akik a második világháború idején a magyar 

hadseregben szolgáltak (811 fő), illetve akik korábban valamilyen „ellenséges" párt tagjai voltak 

(10 fő). De nem léphettek be a bolsevik pártba a csehszlovák (287 fő), a magyar (4 fő), a francia (4 

fő) és a kanadai (2 fő) kommunista pártok tagjai sem. Ezenkívül többeket kizártak „a felszabadulás 

után tanúsított szovjetellenességért", vagy mert a „nem munkás" társadalmi csoportba tartoztak. A 

                                                 
157  U.o.  
158  OFICINSZKIJ Román: Oroszosítás. In: Fedinec – Vehes (szerk.), i.m., 2010. 255.  
159  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá  239. 1-10. 
160  OFICINSZKIJ Román: Oroszosítás. In: Fedinec – Vehes (szerk.), i.m., 2010. 256. 
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kizártak vagy fel nem vettek helyébe a Szovjetunió belső területeiről félezer kommunistát küldtek 

Kárpátaljára, akik a totalitárius rezsim „kipróbált" tagjai voltak. Nem ez volt az egyetlen ilyen 

típusú „deszant akció".161 

Az 1940-es évek második felében alakult ki Kárpátalján a hatalom részéről a lakosság 

hallgatólagos besorolása a „helybeliek" és a „betelepültek" kategóriáiba. 1946-ban Munkácson a 

vezető káderek közül 94 orosz, 88 ukrán, 11 zsidó, 2 magyar és 2 cseh nemzetiségű volt. Tudjuk, 

hogy a város irányításában részt vevők 83%-a betelepült volt, s orosz nyelven beszélt. 

Kárpátalja szerte mindenhol megjelentek a „szakemberek”. Többmint ezer agronómus, 

gépész, állatfelcser került a falvakba. Főleg városon kaptak munkát a mérnökök, egészségügyi 

dolgozók, pedagógusok. Számos pártfunkcionárius is érkezett Kárpátaljára, illetve a karhatalmat is 

erősítették a betelepítettekkel. 

1945 és 1947 között 2.383 pedagógust vezényeltek ide kelet-ukrajnai területekről. 1947. 

július 1-jéig 1.139 orvos és 3.998 egyéb egészségügyi dolgozó érkezett Kárpátaljára. Ezeknek a 

hiányszakmákat ellátó szakembereknek a megjelenése nem okozott társadalmi feszültségeket, azt 

sem lehetett mondani, hogy kiszorították az igen kis létszámú helybeli értelmiséget, hiszen valóban 

betöltetlen állásokat foglaltak el. 

Az 1953-1954 folyamán Kárpátaljára települők 74,3%-a az Ukrán SZSZK más vidékeiről 

származott, 18,4%-apedig az Orosz Föderációból érkezett. Hasonló arányban oszlott meg a 

Kárpátalját elhagyók célterülete: 72,8% Ukrajna más területeire és 17,6% az Orosz Föderatív 

Köztársaságba költözött. 

Az etnikai és társadalmi szerkezet gyökeres átalakulása, a kultúra és a hétköznapok 

ideológiai egyneműsítése (pontosabban szovjetizálása), a nyelvi és kulturális asszimiláció 

(oroszosítás) hivatalosan a „szovjet internacionalizmus" jegyében zajlott.162 A megye vezetése 

büszkén hirdette, hogy a szovjet Kárpátalján békében és barátságban élnek több mint harminc 

nemzetiség képviselői. Arról azonban nem esett szó, hogy ez a békés együttélés több évszázados 

hagyomány volt a vidéken. Kárpátalja történelmében egyetlen etnikai alapú tényleges konfliktus 

sem ismeretes. Az ukránok, a magyarok, a románok, a cigányok, a zsidók, a németek, a szlovákok 

évszázadokig békében éltek egymással. Csak az 1920-as években jelentek meg itt az oroszok: az 

oroszországi bolsevizmus elől menekült emigránsok, illetve a második világháború után tervszerűen 

telepítették le az orosz nyelvű kultúra szláv és nem szláv származású képviselőit.  

                                                 
161  Uo. 

162 OROSZ Ildikó: Az ukrajnai nemzeti és nemzetiségi oktatás elmélete és gyakorlata a függetlenség első két 

évtizedében (1991–2011) 

 In:  http://www.tarsadalmiegyutteles.hu/id-16-tarsadalmi_egyutteles_2012_1_szam_orosz_.html. 2016. 04.25. 
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A kiépülő párt és állami vezetés, közigazgatás és gazdaságirányítás kialakította a maga 

nómenklatúráját. Ez a nómenklatúra volt a totalitárius rendszer és az oroszosítás politikájának fő 

támasza. A betelepített lakosság erősen különbözött egymástól végzettség, társadalmi státusz, 

kulturális tradíciók, felekezeti hovatartozás, antropológiai jegyek tekintetében.163 

A szovjet időszakban folytatódott a zsidó és a szlovák lakosság fogyása, ugyanakkor 

rendkívül kis mértékben nőtt a magyarok és a németek száma, az oroszoké viszont 

huszonötszörösére, a cigányoké háromszorosára, a románoké két és félszeresére, az ukránoké pedig 

közel kétszeresére emelkedett. Az okok: a születésszám változása, az élettartam növekedése, a 

megtorló intézkedések, a kényszerű és az önkéntes migráció. 

A szovjet gyakorlathoz tartozott az is, hogy a friss diplomásoknak, így a kárpátaljaiaknak is 

az első néhány évben kötelezően szülőföldjüktől távol kellett dolgozniuk. Ugyanakkor Kárpátaljára 

nagy számú orosz katonaságot, belügyi, párt- és tanácsi dolgozót irányítottak, valamint 

nyugalmazott katonákat telepítettek le. 

Az oroszosítást különösen Ungvár és Munkács szenvedte meg, ahol az oroszországi 

betelepülők többsége talált otthonra. Itt kaptak lakáskiutalást a szovjet hadsereg és haditengerészeti 

flotta nyugalmazott katonái. Ezenkívül Ungváron lakónegyedek épültek a szibériai és a sarkkörön 

túli bányák volt dolgozói számára. 

Az oroszosítást szolgálta az a gyakorlat is, hogy a nemzeti kisebbségek (magyarok és 

románok) iskoláiban nem tanították az ukrán nyelvet. Az orosz nyelv viszont emelt óraszámban 

szerepelt a tantervben. így az a paradox helyzet állt elő, hogy a kisebbségekhez tartozók idősebb 

nemzedéke részben még beszélte az ukrán/ruszin nyelvet, a gyerekeik azonban már csak oroszul 

tanulhattak meg. Az a tény, hogy az orosz nyelv vált „a nemzetek közötti érintkezés nyelvévé", 

orosz nemzetállami érdekeket szolgált, s nyilvánvalóvá tette, hogy az Ukrán SZSZK létezésének 

nincs köze a névadó etnikum identitás-megőrzéséhez. 

A szovjet vezetés Kárpátalja etnikai jellegének, illetve a nemzetiségi arányok  

megváltoztatására irányuló törekvésének egyik leghatásosabb eszköze az a fajta telepítéspolitika 

volt, amelyhez már a szovjet rendszer kiépítésének kezdetén hozzáláttak. Az egy tömbben élő 

magyar nemzetiségű lakosság „hígítását” Kárpátalja alföldi részein is az orosz és az ukrán 

nemzetiségű szervezett betelepítésével érték el. Már 1945 augusztusától kezdve jelentős számban 

telepítettek le Kárpátalján és állítottak munkába leszerelt anyanyelvű szovjet katonákat.164 Az 

értelmiségi szakmák betöltésének céljával átvezényelt pedagógus-betelepítésről már az előző 

fejezetben szóltunk, de hasonló volt a helyzet az egészségügyi dolgozók, vagy a mérnökök esetében 

                                                 
163  FEDINEC Csilla: A Csehszlovákiától a Szovjetunióhoz csatolt Kárpátalja magyar kisebbségének helyzete (1944-

1946). In: http://adatbank.transindex.ro/regio/kisebbsegkutatas/pdf/IV_fej_07_Fedinec.pdf. 221. 2016.04.20 
164   VEHES M. – MOLNÁR D. I. – MOLNÁR J. – OSZTAPEC J. – OFICINSZKIJ R. – TOKAR M. – FEDINEC CS. – 

CSERNYICSKÓ I.2011. 132. 
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is. Országos szinten bevett gyakorlat volt, hogy a főiskolát vagy egyetemet végzett értelmiségiek 

pályájuk első két-három évét szülőföldjüktől távol voltak kénytelenek eltölteni.165 Ha a friss 

diplomások nem fogadták el az egyetem befejezése után a számukra a vezetők által kijelölt helyet, 

akkor különböző büntetésekkel sújtották őket, ami egészen a diploma megvonásáig terjedhetett.166 

Azonban nemcsak a felsőfokú végzettséggel rendelkezőket érintette ez a fajta telepítéspolitika, 

hanem a szakmunkásokat is. Ezekben az esetekben is az ürügy, amelyre a betelepítésekkel 

kapcsolatban mindig is hivatkoztak az újonnan létesített gyárakban és üzemekben felmerülő 

szakemberhiány volt.167 

Kárpátaljáról előszeretettel telepítettek át gazdálkodókat, kolhozi munkást az USZSZK más 

megyéibe. Egy 1949. augusztus 12-i határozatban például a felső vezetés elrendelte, hogy 

Kárpátaljáról az USZSZK déli megyéibe 3 600 kolhozi munkást kell áttelepíteni, akiknek 

különböző kedvezményeket biztosítottak: két évig adómentességet élveztek, elengedték az 

adósságaikat, pénzbeli segélyt kaptak. 1950 februárjában indították útnak az első csoportokat és 

még ugyanebben az évben több család tért vissza önkényesen Kárpátaljára, amit az ottani rossz 

életkörülményekkel indokoltak. Azonban a hatóságok „dezertőröknek” nyilvánították őket és 

bírósági ítélettel, illetve letartóztatással fenyegetőzve visszatérésre kényszerítették őket. 1951-ben 

Kárpátaljáról 215 családot, vagyis 856 főt, 1952-ben pedig 2 226 főt telepítettek át Ukrajna más 

megyéibe.168 

A fentiekben vázolt telepítéspolitika hathatós eszköze volt Kárpátalja szovjetizálásának, a 

térség beintegrálásának a szovjet totalitárius rendszerbe. A térségre is ki lett terjesztve az „egységes 

szovjet nép” doktrínája, a nemzetiségi kérdés sokadrangú lett, a ruszinkérdés pedig teljesen lekerült 

a napirendről. Az oroszosítást a leginkább Ungvár és Munkács szenvedte meg, ahová a 

Szovjetunióból történő betelepítések többsége irányult, aminek köszönhetően a városok etnikai 

összetétele teljes mértékben megváltozott.169 

A szovjet diktatúra építésének további jellemzője volt a régi rendszerre emlékeztető magyar 

helységnevek megváltoztatása. 1945-46-ig ugyanis a települések régi magyar történelmi neveit 

használták, 1946. július 25-én azonban újabb rendelet jelent meg, melynek értelmében közel száz 

település nevét változtatták meg170 „abból a célból, hogy megőrizzék a meglévő elnevezések 
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történelmi eredetét.” A sajtóban, a hivatalos iratokban ezen túl kötelező volt ezeknek a 

„visszaállított” elnevezéseknek a használata.171  

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy 1944-53 között Kárpátalján minden tekintetben 

végbement a szovjet rendszer kiépítése, a sztálini személyi kultusz a régióban is egyre nagyobb 

méreteket öltött. A szovjetek által terjesztett propaganda szerint Sztálin nélkül a szovjet nép nem 

nyerte volna meg a világháborút, illetve azt kívánták elhitetni az emberekkel, hogy a Vörös 

Hadsereg bevonulásával egy új élet kezdődik a területen, fejlődés indul a mindeddig 

elmaradottságban, nyomorban élő lakosság között. A rezsim kiépítésének folyamatában ideológiai 

jelszavak köré épült az egész politikai, gazdasági, kulturális élet. Nemzetiségi politika valójában 

nem létezett, a szovjet értelemben vett „nemzetiségpolitika” egyet jelentett a nemzeti 

identitástudatot és a nemzeti sajátosságokat elfojtó politikával, amelyet olyan jelszavak jellemeztek, 

mint internacionalizmus, szovjet hazafiság, a népek lenini barátsága és testvérisége, a szovjet nép 

egysége, a szovjet hatalom valós célja pedig a nemzeti kultúrák elsorvasztása volt. A 

kommunikáció legfőbb eszköze az orosz nyelv, amelynek elsajátítása nélkül nem lehetett 

érvényesülni. 

 

II. 6. Gazdaság és iparosítás 

1946-ban kezdődik el a negyedik ötéves terv, melynek teljesíthetetlen indikátorait a 

dolgozók 1950-ig voltak kötelesek megvalósítani. Az ötéves terv megfelelő propaganda mellett 

zajlott. A pártvezetés részletes beszámolókat adott közre a lapokban.172 A terv népszerűsítéséről 

szóló kiadványokat magyar nyelven is megjelentették.173 A még jobb eredmények eléréséért, 1946 

májusában az UK(b)P Kárpátontúli Területi Bizottsága elindítja a vidéken a sztahanovista 

mozgalmat.174  

Kárpátalján a szovjet hatalom erőltetett iparosításba kezdett. A „szocialista átalakulások" 

kiemelten kezelt területe volt az ipari fejlődés. A hivatalos statisztikák szeritn a kárpátaljai ipari 

termelés 1950-ben már csaknem négyszeresen múlta felül a háború előtti utolsó békeév, az 1938. 

esztendő termését. Elsősorban azonban munkaerőhiány és természeti csapások miatt 1946-1950 

között a mezőgazdasági termés visszaesett.175  
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Az 1945 és 1950 közötti időszakban Kárpátalján is megtörtént az államosítás, a mun-

kaerőátrendezés. Az iparosítás számos problémát megoldott, ugyanakkor a gyarmatosító szemlélet a 

kárpátaljai átalakulásokban is megmutatkozott, ami új típusú problémahalmazt eredményezett.176 

Az 1950-es évek a gépesítés javításának és korszerűsítésnek időszaka volt azzal a céllal, 

hogy javuljon a munka termelékenysége.  

Mintegy két évtized alatt, 1946 és 1964 között Kárpátalja ipari termelése a tizenegyszeresére 

növekedett. Első helyen állt az élelmiszeripar (37%), utána az erdőgazdaság, a bútorgyártás és a 

fafeldolgozás (29%), végül a könnyűipar (20%). 

Az élelmiszeripari vállalatok zömét Ungváron, Munkácson, Nagyszőlősön, Beregszászban, 

Técsőn, Ilosván és Szerednyén találjuk. Elsősorban vajgyárakat, húskombinátokat, 

konzervgyárakat, borgyárakat, konyaküzemeket kell az iparvállalatok alatt értenünk. 

A háború utáni időszakban Kárpátalján háromszor annyi fát termeltek ki, mint ami 

megengedhető lett volna. A mértéktelen erdőirtás a kárpáti régió egészének ökológiai helyzetére 

negatívan hatott, pl. súlyosan károsította a vízháztartást is.  

A favegyikombinátok ecetsav, formalin, metilalkohol, faszén előállítására szakosodtak. 

Falepárló működött Szolyván, Perecsenyben és Nagybocskón. A Rahói Kartonpapírgyár pedig 

Ukrajna papíriparának egyik meghatározó vállalata volt. 

A könnyűiparban a Huszti Kalapgyár, valamint Ungváron, Munkácson, Beregszászban, 

Nagyszőlősön és Tiszaújlakon cipőgyár, varroda, illetve kötöttáru üzem működött. Jaszinyán 

[Kőrösmezőn] műszőrme gyártó üzem létesült, ahol az 1970-es évek végén közel ezer embert 

foglalkoztattak. 

Az 1947-ben létesített Huszti Kalapgyárat a szovjet időszakban a kárpátaljai ipar 

büszkeségének tekintették. A mintegy másfélezer dolgozó női és férfi kalapokat, kucsmát [usankát], 

simléderes sapkát, panama kalapot varrt. Itt rendelték meg a fejfedőket többek között a Szovjetunió 

Kommunista Pártja kongresszusi küldöttei, a Legfelsőbb Tanács, azaz a szovjet parlament 

képviselői számára. Az 1980-as évek végére évelte mintegy másfélmillió fejfedőt állítottak elő. A 

huszti gyár termékeit sikerrel mutatták be zágrábi, montreali, lipcsei [Leipzig], párizsi kiállításokon. 

Kárpátalján a nehézipar főképpen a gépgyártás és műszergyártás terén volt jelen. Például, a 

Munkácsi Szerszámgépgyár fémmegmunkáló gépeket, a Mukacsivprilad és az Uzshorodprilad 

Műszergyárak automatizálási berendezéseket állított elő. A kárpátaljai építőipar elsősorban 

vasbeton termékeket gyártó üzemekből, téglagyárakból és bányákból állt.  

A csapi vasúti csomópontnak stratégiai jelentősége volt a Szovjetunióban. A szovjet oldalon 

Csap, a magyar oldalon Záhony és a csehszlovák oldalon Tiszacsernyő [Cierna nad Tisou] vasutasai 

szorosan együttműködtek.177  
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Az országos szinthez képest Kárpátalja jól kiépített közlekedési infrastruktúrával 

rendelkezett, ami hozzájárult ahhoz, hogy a régió országos jelentőségű turista és üdülő övezetté 

vált. 178  

 

II. 7. Mezőgazdaság, kollektivizálás, kolhozosítás 

A Kárpátaljai Területi Állami Levéltárban külön fondokban vannak elhelyezve a szovjet 

időszakkal, a kommunista párt területi bizottságának tevékenységével kapcsolatos anyagok, így 

megvan a termelőszövetkezetekre és a pártalapszervezetekre vonatkozó dokumentáció, mely 

alapján rekonstruálhatók a regionális történelem ezen fejezetei. 

A szovjet időszakot megelőzően Kárpátalja tipikusan agrárjellegű és nyersanyagellátó vidék 

volt. A munkaképes lakosság több mint 80%-a a mezőgazdaságban dolgozott, az iparban nem egész 

10%-ukat foglalkoztatták. 

A kárpátaljai falu a 20. század második felében alapvető átalakuláson ment keresztül. A 

totalitárius állam előbb korlátozta, majd teljes egészében felszámolta a magántulajdont. A 

kommunisták az agrárszférában a haladás egyetlen és kizárólagos eszközének a kollektivizálást 

tartották, amely értelmezésükben kulturális és anyagi értelemben is felemelni hivatott a falusi 

lakosságot. 

A második világháború után a kárpátaljai falvak két gyökeres fordulatot értek meg. Az első 

az 1944-1945-ös agrárreform volt. Kárpátontúli Ukrajna Néptanácsa 1944 novemberében és 1945 

januárjában alakította át a földbirtokviszonyokat. 1946 és 1950 között, immár a Szovjetunió és azon 

belül Szovjet-Ukrajna közigazgatási területén végrehajtották a totális kollektivizálást.179 

Az 1944-1945-ös földreform még inkább hasonlított a kelet-európai „népi demokratikus" 

országok mérsékelt gyakorlatára, mint a szovjet mintára. A következő években a szovjet kolhoz-

szovhoz modell alapján kíméletlenül végrehajtották a mezőgazdasági termelés uniformizálását. Az 

1945 tavaszán megkezdett földosztásból a magyarság nagy részét kisemmizték, az államosított 

földeken pedig azonnal szovhozokat hoztak létre. Természetesen nem csak a földeket 

államosították, hanem a rajtó álló házakat, ingatlanokat, háztáji földeket is.180
 

Az 1946 és 1950 közötti szakaszt két további időszakra tagolhatjuk: 1946–1948-ban 

kezdetét vette a kollektivizálás, 1949-1950-ben pedig a mezőgazdasági termelés teljes mértékben 

szovjet mintára alakult át. A médiának fontos szerep jutott a tervgazdálkodás népszerűsítésében.181  

                                                                                                                                                                  
177  Uo. 
178  OFICINSZKIJ Román: Oroszosítás. In : Fedinec – Vehes (szerk.). 2010. 258. 
179  Kocsi Károly: Az etnikai térszerkezet átalakulása Kárpátalja mai területén az elmúlt fél évezredben. In: 

Kárpátalja. Szerk: Boros László. Nyíregyháza, 1999. 349. 
180  Uo. 350. 
181  OFICINSZKIJ Román: Gazdasági fejlődés. In : Fedinec – Vehes (szerk.). 2010. 261. 
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A második világháborúnak gazdasági értelemben is súlyos következményei voltak, melyeket 

Kárpátontúli Ukrajna Néptanácsa úgy próbált enyhíteni, hogy az Ukrán SZSZK népbiztosainak 

tanácsához (azaz kormányához) fordult azzal a kéréssel, hogy segítsen a vetőanyag- és az 

élelmiszer-ellátásban. Kárpátalja így kapott az 1945. évi tavaszi vetéshez ingyenesen 37,6 ezer 

mázsa gabonát. A humanitárius segítségként érkezett vetőanyagot 59,7 ezer parasztgazdának 

osztották szét. Az élelemhiány pótlására érkezett ezen kívül 96 ezer mázsa búza, ebből 32 ezer 

mázsa ingyenesen. A szovjet hadsereg is segítséget nyújtott, aknamentesítette a mezőgazdasági 

földterületeket, lovakat és szállítóeszközöket bocsátott a lakosság rendelkezésére. A katonaság 

egészségügyi személyzete 150 egészségügyi rendelőben látta el a polgári lakosságot, és kiosztott 

750 kilogramm gyógyszert. 

Az agrárreform szükségességével már Kárpátontúli Ukrajna népi bizottságainak 1944. 

november 26-i munkácsi kongresszusa foglalkozott. Az újraegyesülést kimondó kiáltvány mellett 

megvitatta és határozatot hozott a földkérdés rendezéséről is. A földreform végrehajtásáról, amely a 

kongresszust követő napon, 1944. november 27-én meg is jelent a kommunista propaganda fő 

szócsövében, a Zakarpatszka Ukrainában, melyben leírták, hogy a földreform célja a „nép 

földéhségének a kielégítése.”182 A Kárpátontúli Ukrajna falusi lakosainak, munkásainak és 

alkalmazottainak föld- és erdőterülettel való ellátásáról szóló határozat értelmében 52,7 ezer hektár 

földterületet osztottak szét az emberek között. A kiosztott földekből 35 ezer hektár elkobzott 

nagybirtok, 17,7 ezer hektár kisebb gazdálkodók földhasználatának korlátozása (földtulajdonának 

részbeni kisajátítása) révén állt rendelkezésre.183
 

1944. november 29-én megjelent e földosztásról szóló rendelet, melyben hangsúlyozták, 

hogy a magyar és német, „áruló” földbirtokosok földtulajdonát szét kell osztani a földnélküliek, a 

kis földterülettel rendelkező parasztok, a munkások.184 A rendelet szerint az új tulajdonosok 

térítésmentesen kapják meg telkeiket, melyek nagysága nem haladhatja meg a 10 holdat.185 1945 

márciusában megjelent határozat értelmében az év folyamán átalakították a földbirtokviszonyokat, 

felszámolták a nagybirtokokat.186  

1945 tavaszán a Néptanács újabb dekrétumban maximalizálta a földbirtokok nagyságát: az 

alföldi járásokban (Beregszászi, Ungvári, Nagyszőlősi, Ilosvai, Técsői járások) 40 holdban, míg a 

hegyvidéki körzetekben (Rahói, Ökörmezői, Volóci, Perecsenyi, Nagybereznai, Szolyvai járások) 

50 holdban határozta meg a birtokolható földterületet.187 
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1946 decemberében ezeket a normákat jelentős mértékben korrigálták. Az alföldi részeken 6 

hektárban, a hegyvidéken 8 hektárban határozták meg a maximálisan birtokolható szántóföldterület 

nagyságát188. 

A tárgyalt időszakban minden  községben földosztó bizottságok alakultak, akik felosztották 

a földeket.189 A falusi népi bizottság több oldalas jelentéseket írt a falu és a gazdálkodók 

helyzetéről. Ezek a jelentések ma is fellelhetők az állami levéltárban, és így szinte minden 

településről számos információ áll rendelkezésre.  

A Kárpátontúli Ukrajna időszakában megvalósított földreform záróaktusa a magántulajdon 

megszüntetése volt. Az 1945. december 15-én kelt dekrétummal bevezették „a föld államosítására 

vonatkozó szovjet törvényeket". A termőtalaj, a vizek, az erdők állami tulajdonba kerültek, korabeli 

kifejezéssel „össznépi vagyonná" lettek. Ezzel a lépéssel megnyílt az út a mezőgazdaság 

kollektivizálása előtt.190 

1945 tavaszán a mezei munkálatok elvégzésére már megalakultak az első földműves 

társulások. A földműves társulás a kollektív gazdálkodás legegyszerűbb formája, s ilyennel már 

1944 őszén próbálkoztak Kárpátalján. 1946 végén már 620 ilyen földműves társulás volt 

Kárpátalján, melyek 87 ezer falusi gazdaságot (az összes 62%-át) egyesítettek.  

A gazdasági változások következő lépcsőfoka 1946-tól a kollektivizálás volt, szovjet 

mintára.191 A kárpátaljai lapokban ezután számos cikk jelenik meg a jól működő kolhozokról.  

Fontos szerepet játszottak a traktorállomások (gépparkok). 1946-ban kilenc traktorállomást 

hoztak létre, melyekben száz traktor, harminc gépkocsi, több száz eke, vetőgép, cséplőgép stb. állt 

rendelkezésre. Ezeket az eszközöket kezdetben félezer egyéni parasztgazdaság használhatta. 1948-

ban már 6,7 ezer gazdaságot láttak el ily módon gépekkel és eszközökkel. Olcsóbban és 

hatékonyabban tudták megművelni a földet, begyűjteni a termést.192 

Ukrajna belső területeiről kezdettől fogva számos agrárszakembert irányítottak Kárpátaljára, 

akik mezőgazdasági tanfolyamokat szerveztek. Munkácson mezőgazdasági technikum, a 

Beregszászi járási Bene községben kertészeti-szőlészeti iskola, a Nagyszőlősi járási Újlakon 

gépkezelői és állatfelcseri iskola nyílt. 

Az 1946-1950 közötti időszakot két alszakaszra oszthatjuk: 1946-1948. közötti időszak a 

kollektivizálás kezdete, 1949-1950 közötti időszak  Kárpátalja mezőgazdaságának teljes szovjet 

típusú átalakítása.193 
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1946 nyarától a felső vezetés utasítására a kollektív gazdálkodás „hatékony megvalósítása és 

a tömegek hatékony mozgósítása érdekében” Kárpátalja falvaiban hromadákat hoztak létre. Ezután 

a föld hivatalosan a falusi gazdák magántulajdonában volt, amit közösen műveltek meg.194 A 

hromadákat a 25 gazdaságból álló falvakban kötelezően létre kellett hozni  1946. szeptember 1-

ig.195 

A két első kolhoz - szovjet típusú mezőgazdasági szövetkezet - Nyikita Hruscsov és Georgi 

Dimitrov nevét viselte. A Hruscsov Kolhozt 1946 márciusában hozták létre az Ungvári járási 

Eszenyben. A Dimitrov Kolhoz tulajdonképpen bolgárkertészet volt, melyet a Munkácshoz csatolt 

Oroszvégen élő bolgárok alapítottak. Zöldségtermesztéssel foglalkoztak, kiváló hozamokat értek el, 

melyből szép jövedelemre tettek i szert. A kolhozszervezéssel kapcsolatban az UK(b)P Kárpátontúli 

Területi Bizottsága segítségnyújtást rendelt el a helyi pártszervezetektől is.196  

1946 augusztusára az UK(b)P Kárpátontúli Területi Bizottsága arról számolt be az ülésen, 

hogy sikerült likvidálni a kapitalista termelést és felmorzsolni a feudális földbirtokviszony 

maradványait.197 Közben minden termőterületek nyilvántartásba vettek 1946. december 1-ig.198  

1946-ban hozzáláttak „A parasztgazdaságok állami terménybeszolgáltatási kötelezettsége 

Kárpátalján” című rendeletet megvalósításához, melynek értelmében minden hektár föld után, a 

szemes termények tényleges területétől függetlenül megállapították a beszolgáltatandó 

terménymennyiséget.199 Amennyiben valaki nem teljesítette a kötelező terménybeszolgáltatást, a 

bíróság bűnvádi eljárást indított ellene és kuláknak minősült, ami azt jelentette, hogy az átlagosnál 

jóval szigorúbb büntetést alkalmaztak. Ennek ellenére a levéltári források között találunk eseteket 

az ellenszegülésre, ami természetesen a „megfelelő büntetéssel” járt. A törvények be nem tartását 

osztályellenségnek titulálták.200  Ekkortájt keletkezett az ismert szólás: „A kolhozvagyon drága 

kincs, de aki nem lop, annak nincs.”201 

A kollektivizálás menetében az 1949-es év áttörést hozott. 1946-ban még csak két kolhoz 

volt Kárpátalján, 1950 elejére már 532, melyek magukba olvasztották a falusi gazdaságok 82%-át, 

illetve a szántóföldek 84%-át. Rövidesen ezek a számok elérték az olyannyira áhított „100 

százalékot". A kolhozosítást nem kevés pátosszal és csinnadrattával körítették. Már 1949-ben a 

kárpátaljai mezőgazdasági dolgozók között tizenkilenc szocialista munka hőse volt, 

százkilencvenhárman pedig egyéb szovjet kitüntetésekben részesültek. Az ezt követő évtizedekben 

szűkmarkúbban osztogatták a Szocialista Munka Hőse címet, táboruk mindössze huszonhat fővel 
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gyarapodott, akik azonban már nem csak a mezőgazdasági dolgozók közül kerültek ki, hanem a 

népgazdaság minden ágazatát képviselték.  

A kollektivizálás elősegítésére számos eszközt bevetettek: kádereket telepítettek be 

Kárpátaljára, erőteljes agitáció folyt a kollektív gazdálkodás előnyeiről, könyörtelenül 

megadóztatták azokat a parasztokat, akik önállóan akartak gazdálkodni. 

A káderpolitika tekintetében a központ nem volt nagy bizalommal a helybeli kommunisták 

iránt. Erről tanúskodik többek között a Kárpátontúli Ukrajna Kommunista Pártjában 1946 

áprilisában-augusztusában végrehajtott tisztogatás, amikor a 4.590 pártkönyv tulajdonosból csak 

2.634 személy (57%) párttagságát újították meg. 1947 végén már közel nyolcezer kommunista 

szerepelt a nyilvántartásban. Ez a hatalmas létszámnövekedés elsősorban a betelepített kádereknek 

volt köszönhető.202 

A kollektivizálás felgyorsításának hathatós eszköze volt a párt és állami agitáció és 

propaganda is, melyet elsősorban a rádió és a sajtó közvetített. Nem takarékoskodtak a pénzzel 

annak érdekében, hogy a legeldugottabb faluba is eljusson „a kolhoz és a szovhoz szakirodalom", 

valamint a filmhíradók a szocializmus előnyeiről.203
 A fokozódó agitációt a munkások nem mindig 

fogadták türelemmel a kárpátaljai lakosok, erről több helyen is olvashatunk a levéltári források 

között.204 

Rendszeres gyakorlattá vált, hogy a kárpátaljai parasztokat „tapasztalatszerzés" céljából 

kelet-ukrajnai élenjáró kolhozokba küldték ki, az élenjáró kolhozistákat oklevelekkel és 

kitüntetésekkel halmozták el, fényképük felkerült az ún. „dicsőségtáblára". A parasztokat állandó 

erkölcsi-pszichológiai nyomás alá helyezték, mondván „az emberhez méltó élethez" a kolhozon 

keresztül vezet az út. Kárpátalján is megismerték az emberek, mi az, hogy „szocialista verseny". A 

kolhozokba kényszerített parasztok 1950-re fosztották meg teljesen földjeiktől, amelyet a közösbe 

kellett adniuk a termelőeszközeikkel, lovaikkal, szekerükkel, ekéikkel, stb. együtt.205  

A kollektivizálás menete leginkább az adópolitika következtében gyorsult föl. Ezzel főként a 

tehetős parasztokat igyekeztek megnyomorítani. A kárpátaljai vezetés javaslatára az Ukrán SZSZK 

minisztertanácsa 1948 júliusában „a hatályos törvények értelmében" a „kulákgazdaságok" kötelező 

beszolgáltatásait gabonából, burgonyából és szénából 30%-ra emelte. 

Kárpátaljára is kiterjesztették az Ukrán SZSZK minisztertanácsa 1947. június 21-i „a 

lembergi, a sztanyiszlavi, a drohobicsi, a ternopili, a rivnei, a volinyi és csernyivci megyei 

kulákgazdaságok megadóztatásáról" szóló határozatát. Minden faluban összeírták a 
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„kulákgazdaságokat", leltárba vették az ingóságokat, hogy semmi ne maradjon ki az adóterhelés 

alól.206 

Ezek a nyíltan rabló intézkedések természetesen tiltakozásokat váltottak ki. Az emberek a 

leggyakrabban az ellenszolgáltatás nélküli terménybeszolgáltatást próbálták megkerülni. Őket, a 

tehetősebb és a magukat jól bíró gazdákat sorolták be „kuláknak", de „kiskulákoknak" tekintették 

azokat a szegényparasztokat is, akik nem igen akarták elfogadni az új világot. A kulákság mint 

társadalmi osztály felszámolását célzó hivatalos politika jegyében az ellenszegülést megtorlás 

követte.207 

A kollektivizálást adminisztratív, kényszerítő eszközökkel igyekeztek végrehajtani. Ennek 

következtében azonban igen alacsony volt a munka termelékenysége, a kollektív gazdaságok 

veszteségesek voltak, olyannyira, hogy bár alig hihető, de az 1950-es években a megye párt- és 

állami vezető szervei igyekeztek meggyőzni a fővárost arról, hogy célszerűtlen és gazdaságilag nem 

igazolható hegyvidéki környezetben a kollektivizálás. Ungvárról Kijevbe, az Ukrajna Kommunista 

(bolsevik) Párt Központi Bizottságához 1950. február 4-én tájékoztató jelentést küldtek „a 

kárpátaljai hegyvidéki települések mezőgazdaságának állapotáról és további fejlesztésének 

lehetőségeiről". A dokumentumot Iván Turjanica, a kárpátaljai területi végrehajtó bizottság elnöke 

és Iván Kompanec, a megyei pártbizottság első titkára írta alá. A jelentésben egyértelműen 

megfogalmazták, hogy hegyvidéki területen célszerűtlen mezőgazdasági szövetkezeteket létrehozni. 

Azonban Kárpátalján esélytelen volt a közép-európai népi demokráciák mérsékelt megoldásaiban 

gondolkodni.208 

Az 1940-es évek végén Kárpátalja-szerte falugyűléseken hirdették ki, hogy mindenkinek be 

kell lépni a kolhozokba. Az időközben kolhoztagokká lett falusiak és a magánzók hetente 

összegyűltek a falusi klubokban. Ezeket a gyűléseket kezdetben igen kevesen látogatták, néhány 

főtől néhány tucat főig. Idővel azonban két-háromszáz embert összetereltek egy-egy alkalommal. 

A gyűlések azonos forgatókönyv szerint zajlottak. Beszédet mondott a kolhozelnök, 

melyben vázolta a teendőket és a legapróbb részletekig beszámolt az elvégzettekről. Például arról, 

hogyan nyitott számlát a bankban, hogy kölcsönt vehessen fel mezőgazdasági felszerelés, 

vetőanyag, műtrágya, állatgyógyászati eszközök vásárlása céljából. Ilyen alkalmakkor leltárt 

készítettek a kolhozi jószágállományról is. A falugyűléseken választották meg az adott idényre a 

pásztorokat és a szekereseket. Érdekességként: 1948-ban a kárpátaljai kolhozok a gyapjú kilóját 35 

rubelért, a szilva kilóját 55 kopekért,"a juhtej literjét 2 rubel 50 kopekért adták el az államnak. 

Megkezdődött tehát a magángazdaságok pusztulása. A hivatalos adatok szerint 1951-ben 

557 gazdaság működött, melyek nagy részét egyesítették, így 1953-ra 264 kolhozt tartottak 
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számon.209 Rohamosan csökkent az állatállomány, ami a lakosság ellátásában súlyos hús- és 

tejhiányt okozott.  

A kolhozban a fizetést a nyilvántartott munkanapok alapján kapták az emberek. A 

kolhozelnöknek számolták el a legtöbb munkanapot, évi 300 és 360 között. Ugyanakkor a 

kolhoztagok egyharmada, a legnehezebb fizikai munkát végzők, a minimális munkanap (180) után 

kapták a bérüket. А kоlhozisták többsége azonban nem tudta elérni ezt a 180 napot sem. Ezek a 

körülmények nem kevés konfliktushoz vezettek. A munkanap hosszússágát az idényjellegű munkák 

befolyásolták. 1950 márciusától az átlagos munkanap moszkvai idő szerint 7 órakor kezdődött és 21 

órakor ért véget. Az ebédszünetre két órát adtak. A munkanap 12 órás volt.  

Minden faluban találtak olyan embereket, akikre ráfogták, hogy a nép és a kolhozrendszer 

ellenségei. Az ügyészség, a milícia és az állambiztonság állandóan zaklatta őket. Azokat, akiket 

kuláknak nyilvánítottak, szabotázs vádjával kizárták a kolhozból. Innen egyenes út vezetett ahhoz, 

hogy a rendszer bedarálja áldozatát. 

Az egyre növekvő mennyiségi mutatók nem jártak együtt minőségi javulással. Éppen ezért a 

kolhozelnökök éves jelentésükben nagy teret szenteltek a munkafegyelem szigorításának.  

A kolhozosítás időszakában az embereket igyekeztek meggyőzni arról is, hogy 

próbálkozzanak meg néhány új kultúra termesztésével, mint például a pázsitfűfélékhez tartozó 

takarmánynövény, a csumiz, vagy új módszerek bevezetésével, mint például a négyzetes-fészkes 

kukoricavetés.  

Az 1950 és 1955 közötti időszakban Kárpátalján lelkesen kísérleteztek nem csak a csumiz, 

hanem a tea, citrusfélék és egyéb szubtrópusi növények meghonosításával. És ezzel a kollektív 

gazdaságok hatalmas veszteségeket szenvedtek el. Moszkvában úgy döntöttek, hogy 

felülemelkednek a természeti-éghajlati adottságokon és Kárpátalját tea, citrom, narancs, füge, 

gránátalma, datolya, valamint babér, eukaliptusz ültetvények lepik majd el. Az alapanyag 

beszerzésére, a kényes növények gondozására értelmetlenül hatalmas pénzeket pazaroltak el.  

A szovjet időszakban különböző méretű és terjedelmű könyvek tömegével árasztották el a 

megyét, melyek a mezőgazdasági termelés kultivált területeiről szóltak. Kárpátalján a 

mezőgazdaság alapvető ágazatai ekkoriban a gabonafélék és takarmánynövények termesztése, az 

állattenyésztés, a szőlészet és a gyümölcskertészet, a tea és citrusfélék termesztése volt. A könyvek 

szerzőiként kolhozelnökök és szovhozigazgatók, a szocialista munka hősei voltak feltüntetve.210 

A kárpátaljaiak egyharmada csak névleg volt kolhoztag, s ez a körülmény változatlan maradt 

az egész szovjet időszakban. 

                                                 
209  RUSZIN E. 1991. 63. 
210  BOTLIK J. 2000. 286. 
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A kolhozok összevonása folyamatosan napirenden volt. 1953 végére Kárpátalján 263 kolhoz 

volt, ebből 200 összevonással jött létre. 

A mezőgazdasági szakmákat főként a lembergi és az umanyi főiskolákon, valamint a sztriji 

és a munkácsi technikumokban sajátították el. A többség levelező tagozaton, azaz munka mellett 

tanult tovább. 

1946-tól kezdve Kárpátalján is egyre másra megjelentek „a szocialista munka" élenjárói. 

Számos kolhoztag kapott szovjet munkarendjeleket és munkaérdemrendeket, mely kitüntetések 

olyan sokfélék voltak, hogy ma már szinte lehetetlen valamennyit felsorolni. A kitüntetett 

értelmiségi körökben „Gertrud"-nak nevezték (a Gertrúd а Герой труда [Munka hőse] orosz nyelvű 

kifejezés összevonása, s az így keletkezett szó azonos egy német eredetű női névvel). A kétszeres 

Szocialista Munka Hősének bronz mellszobor járt, melyet szülőhelyén, vagy a munkahelyéül 

szolgáló településen állítottak fel.211  

A kolhozosítással és a terménybeszolgáltatással – azzal az indokkal, hogy, a Szovjetunió 

minden állampolgárának ki kell vennie részét az ország iparosításából – a dolgozók bérének egy 

részét lefogták államkölcsön címszó alatt, amelyet természetesen az illető „önként” ajánlott fel az 

ország fejlesztése érdekében. A hozzájárulás részét képezte az ötéves terv teljesítésének.212 Az 

újságok utasítást kaptak kölcsön fontosságának a hirdetésére.213  

 

                                                 
211  BOTLIK József: Hármas kereszt alatt. Hatodik Síp Alapítvány. Új mandátum könyvkiadó. Budapest. 1997. 276. 
212  KTÁL, Fond P- 1. Opisz1., Odinica Zberihányá  12. 
213  KTÁL, Fond P- 1. Opisz 1. Odinica Zberihányá  12. 
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III. Az egyház és oktatás metamorfózisa  

 

Ebben a fejezetben az egyház és az oktatás helyzetéről lesz szó Kárpátalján 1946-1953 

között. Nehéz időket éltek meg a kárpátaljai egyházak a hivatalosan ateista Szovjetunióban. 

Elkobozták vagyonukat. A görög katolikus egyházat 1949-ben betiltották, templomaikat a 

pravoszlávok kapták meg. Számos papot hurcoltak a gulágokba. Az utolsó kárpátaljai görög 

katolikus püspök, Romzsa Tódor 1947-ben gyilkosság áldozata lett. A vallásgyakorlás minden téren 

visszaszorult. Tanító, tanár, egyenruhás személy, vezető beosztású ember nem járhatott 

templomban, nem tarthatott egyházi esküvőt, keresztelőt. 

Az 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. októberében megnyílt a régió 

első felsőoktatási intézménye, az állami nyelven, pontosabban – mivel a Szovjetunióban nem volt 

hivatalos államnyelv – a népek közötti érintkezés nyelvén, oroszul oktató egyetem Ungváron. Az 

iskolákat szerkezetileg is átalakították. A népi, polgári iskolák és gimnáziumok helyébe elemi, 

általános és középiskolák léptek. Minden korábbi tankönyvet zároltak, revíziónak 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, amelyek „túlzottan idealizálták Ukrajna régmúltját”, „aránytalanul nagy hangsúlyt 

fektettek az ukrán írók és költők nemzeti érzületére”. A tanított történelem a szovjet történelem volt 

és nem a nemzeti történelmek.214  

 

ІII. 1. Egyházpolitika 

Az ideális társadalmi formációként hirdetett kommunizmus velejárója volt a vallásossággal 

szembeni kíméletlen harc. A kommunista párt és a szovjet kormány céltudatosan szorította ki az 

egyházakat a társadalmi élet minden területéről. A rendszer kiépítésének egyik fontos összetevője a 

szovjet ateista nevelés volt, mely nagymértékben veszélyeztette az egyházi életet. A helyi lakosság 

döntő többsége, nemzetiségüktől függetlenül vallásos volt, igyekeztek betartani az egyházi 

előírásokat, megülni az egyházi ünnepeket.215 Éppen ezért tömegesen zárták be a templomokat, 

üldözték a papságot, erőteljes ateista propagandát folytattak. A totalitárius rezsim egyetlen 

felekezetet sem kímélt. Az 1940-es évek második felében a szovjetizált Kárpátalján különösen 

súlyos üldöztetésnek volt kitéve a görög katolikus egyház. 216  Ez az elnyomó politika a 

                                                 
214  FEDINEC Csilla: A Csehszlovákiától a Szovjetunióhoz csatolt Kárpátalja magyar kisebbségének helyzete (1944-

1946), In: http://adatbank.transindex.ro/regio/kisebbsegkutatas/pdf/IV_fej_07_Fedinec.pdf. 220. 2016.04.20 
215  BRENZOVICS L. 2009. 100. 
216  BOTLIK J. 1997. 275. 
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későbbiekben is folytatódott.217 „A vallásosság, a hívő emberek meggyőződése elleni harc 1945-től 

a hivatalos politika szintjére emelkedett.218 Negyven év alatt, Kárpátalján a különböző 

felekezetektől 58 templomot, több tucat kápolnát és harangtornyot koboztak el, több száz út menti 

keresztet semmisítettek meg. Az Ungvár központjában álló evangélikus templomban például évekig 

az ungvári egyetem egyik tornacsarnoka működött. Az egyház vagyona állami tulajdonba ment 

át.219
 

1945-1946 folyamán megfosztották az egyházat épületeinek, templomainak tulajdonjogától, 

államosították a felekezeti iskolákat.220 Az államosított templomokat a hívőközösségek bérbe 

vehette, de adókat kellett fizetni érte. Általános jelenséggé vált a templomok bezárása, raktárrá, 

tornateremmé, műhellyé, ateista múzeummá történő átalakítása.221  

Az ateizmus a Szovjetunióban hivatalos állami doktrína volt. 1954-ben sajátos terminológiát 

is bevezettek: „tudományos ateizmus". A kifejezés először a Szovjetunió Kommunista Pártja 

Központi Bizottságának „a tudományos-ateista propagandában tapasztalható súlyos 

hiányosságokról és a helyzet javítását célzó intézkedésekről", valamint „a lakosság körében 

folytatott tudományos-ateista propaganda területén tapasztalható hiányosságokról" szóló 

határozataiban szerepelt.  

Az ateista nevelés egyik sajátos formája volt az egyéni foglalkozás azokkal az iskolás 

gyerekekkel, akik vélelmezetten erősen vallásos családból származtak. A pedagógusoknak a 

tanórákon is folyamatos kötelessége volt úgymond leleplezni, haladás- és tudományellenes színben 

feltüntetni az egyházakat.222 

A második világháború végén a kárpátaljai lakosság zöme görög katolikus vallású volt; 460 

ezer hívő tartozott ehhez a felekezethez. A pravoszlávok számát 109-121 ezer közé tették, 81 ezren 

római katolikusok, 78 ezren pedig reformátusok voltak. 

Már Kárpátontúli Ukrajna Néptanácsa megtett minden tőle telhetőt, hogy a felekezeti 

viszonyokat a „megfelelő" irányba terelje. 1945 márciusában elvették az egyházaktól és az állami 

szervek feladatává tették a születés, a házasság és az elhalálozás bejegyzését, egyszóval az 

anyakönyvezést. A kolostoroktól részben elkobozták a földbirtokokat, szerzetesenként félhektárnyit 

hagytak meg. A Néptanács törvényerejű rendeleteinek sorában fontos szerepe volt a családról és a 

házasságról szóló dekrétumnak. Ez lehetővé tette az egyházi szertartás nélküli esküvőt. Egyházi 

esküvőre csak a polgári házasságkötés után volt lehetőség. 

                                                 
217  U.o. 
218  MAJNEK Antal: A kárpátaljai római katolikus egyház története. In: Útközben. Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség, 1998. 55. 
219  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 1. „a” 
220  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 1. „a” 
221  DUPKA Gy. 1993. 39. 
222  OFICINSZKIJ Román: Szekularizáció szovjet módra. In : Fedinec – Vehes (szerk.). 2010. 288. 
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Mélyreható változásokat hozott a Néptanács 1945. április 20-án kelt, az egyházi vagyonról 

szóló dekrétuma. Minden ingó és ingatlan vagyontárgy, ami addig az egyházak mint jogi 

személyiségek tulajdonában volt, átment a hívek tulajdonába. Ez azt jelentette, hogy a hívek 

dönthettek az egyházi vagyon sorsáról oly módon, hogy amennyiben az adott egyházközséghez 

tartozóknak legalább kétharmada egy másik egyházközséghez csatlakozott, akkor a vagyon is az új 

egyházközséghez került. Hasonlóképpen rendelkezett Kárpátontúli Ukrajna vallásügyi bizottsága 

is.223 

1945. április 29-én kelt a „Kárpátontúli Ukrajna közoktatásának reformjáról" szóló 

dekrétum. Addig az állami iskolák mellett községi és egyházi tulajdonú iskolák is működtek. A 

dekrétum minden tanintézetet - a papi szemináriumok kivételével - államivá, ennek megfelelően a 

pedagógusokat is állami alkalmazottakká nyilvánította. 

Már 1944. december 5-én sor került a tömeges szekularizálásra, az egyház és az állam, az 

egyház és az iskola szétválasztásának deklarálására. Az 1944/1945-ös tanévben az addigi két 

hittanóra helyett csak heti egyet engedélyeztek. A következő tanévtől a hittanoktatást végleg 

betiltották.224 

A Néptanács 1945. március 24-én kelt „a vallás szabad megválasztásáról" szóló dek-

rétumával a sajtóban kezdetét vette a görög katolikus egyház elleni propaganda. A görög katolikus 

egyház hamarosan az első számú közellenséggé vált. 

A szovjet politika a görög katolikus egyház egészének megsemmisítésére törekedett, mely a 

nyugat-ukrajnai megyékben, így Kárpátalján is a legnagyobb tekintélyű és létszámú 

egyházszervezet volt, s így meghatározó befolyást gyakorolt a társadalom egészére. A forgatókönyv 

szerint a görög katolikus egyházat igyekeztek beolvasztani az orosz pravoszláv egyházba. Megtorló 

intézkedések egész sorát léptették életbe, a végrehajtásban a főszerepet a karhatalom játszotta. 

Beépített emberek, árulásra bírt egyházi személyek és hívek, provokátorok bomlasztották az 

egyházat. Titkos információkat gyűjtöttek az egyházközségekről, kompromittálták a papokat.225 A 

nyílt és titkos akciók hatékonyságát letartóztatásokkal, erőteljes agitációs 

propagandatevékenységgel igyekeztek növelni. Ezrével hurcoltak lágerekbe a magyar hivatalnokok 

mellett, római-, görög katolikus, református papokat.226 

Az időszakban számos tudományosnak álcázott egyházellenes kiadvány jelent meg azzal a 

célzattal, hogy megalapozzák a görög katolikus felekezet megszüntetésének szükségességét, 

aláássák az egyház tekintélyét, a papokat, az egyházi elöljárókat „a nép elárulásával", „az 

                                                 
223  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 1. „a” 
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elnyomókkal való együttműködéssel", a megszálló hatalmakkal, többek között a nácikkal való 

kollaborálással vádolták meg. 

Az egyházellenesség totális volt. Minden felekezet papjait és lelkészeit „a nép ellen-

ségeiként", „ellenforradalmárokként", „a társadalmi haladás elszabotálóiként" tüntették fel. Az 

állambiztonsági szolgálat ugyanakkor elsősorban a görög katolikus papok tevékenységét kísérte 

figyelemmel, betolakodtak a magánszférájukba is. A püspökség vezetőiről külön ügynökdossziét 

nyitottak „kereszthordozók" megjelöléssel. Folyamatos nyilvántartást vezettek róluk és jelentettek 

felőlük. (Ld.: számú melléklet)227 

Az önálló munkácsi görög katolikus püspökséget 177l-ben, XIV. Kelemen pápa idejében 

állították fel. A 18. század végén a püspökség Munkácsról Ungvárra tette át a székhelyét, a 

megnevezésében azonban megmaradt a „munkácsi" jelző. 

A Munkácsi Görög Katolikus Püspökség, a szovjet hadsereg és a szovjetpárti helyi hatalmi 

szervek vezetőinek egyik legelső hivatalos találkozójára az ungvári Rákóczi Mozi épületében került 

sor. 1944. november 7-én Kárpátalján itt méltatták először az 1917 őszi oroszországi bolsevik 

államfordulat - a Szovjetunió fennállásának időszakában nagy októberi szocialista forradalomnak 

nevezték - évfordulóját. Romzsa püspököt felkérték, hogy mondjon beszédet. Ezután a helyi, majd a 

kijevi sajtóban megjelent egy meghamisított tudósítás arról, hogy a főpásztor Kárpátaljának 

Szovjet-Ukrajnával való újraegyesítését kérte. Amikor Romzsa cáfolni igyekezett a tudósítást, 

akkor azt mondták neki, hogy éppen erről kellett volna beszélnie.228 

A görög katolikusok üldözésének első dokumentuma az a J. V. Sztálinhoz címzett levél volt, 

amit 1944. november 18-án Munkácson fogalmaztak meg a Munkácsi-Eperjesi Pravoszláv 

Püspökség elöljárói: Feofan Szabó püspökhelyettes, apát, Olekszij Kabaljuk főapát, Iván 

Kopolovics, a püspöki iroda titkára, Dmitrij Beljakov esperes, valamint Petro Lintur huszti 

gimnáziumi tanár. A levélben arra kérték a Szovjetunió vezetőjét, hogy Kárpátontúli Ukrajnát 

csatolják a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségéhez mint „Kárpátorosz Szovjet 

Köztársaságot", melynek határai Kőrösmezőtől a Poprádig, az Ungtól Debrecenig terjednek. A levél 

írói azt is kérelmezték, hogy a Munkácsi-Eperjesi Pravoszláv Püspökséget helyezzék a Moszkvai 

Patriarchátus fennhatósága alá, illetve, hogy Kárpátontúli Ukrajna görög katolikus templomait, 

egyéb egyházi ingóságait, földbirtokait adják a pravoszlávoknak. A levelet az 1944. november 18-i 

munkácsi pravoszláv kongresszuson 23 pap is aláírta. A 4. Ukrán Front politikai osztályának 

kezdeményezésére és támogatásával 1944. december 7-én Kárpátaljáról pravoszláv delegáció indult 

Moszkvába, mely magával vitte a fenti levelet.229 

                                                 
227  KTÁL, P 1490. Opisz 1. No.2. 
228  OFICINSZKIJ Román: Egyházellenes intézkedések. In : Fedinec – Vehes (szerk.). 2010. 289. 
229  Uo. 290. 



   56 

Amint a küldöttség visszatért Moszkvából, azonnal megkezdődött a Munkácsi Görög 

Katolikus Püspökség erőszakos felszámolása. A kérést rövid időn belül teljesítették: még 1944-ben 

az egyházmegyét a moszkvai patriarchátushoz csatolták, a görögkatolikus egyház ingatlanjait pedig 

1944-1946 között minden településen a pravoszláv egyház kapta meg.230 A végrehajtás 

irányításával 1945. április 20-án Petro Linturt bízták meg, aki időközben a Néptanács egyházügyi 

megbízottja lett. 

Ahogy a szovjet vezetés Kárpátalja Szovjetunióhoz való csatolása esetében is az 

„újraegyesülés” jelszavát használta, a görögkatolikus egyházat is a pravoszláviával történő 

„újraegyesülés” módszerével kívánta felszámolni.231 

1945 februárjában letartóztatták Demjanovics Péter atyát, Rahó görög katolikus paróchusát, 

a magyar parlament képviselőjét. Kémkedéssel és a „szovjet nép" elárulásával vádolták meg. A 

Rendkívüli Bíróság kimondta a halálos ítéletet. Az idős, beteg embert az ungvári kórházban, a 

betegágyán lőtték agyon nagypénteken, 1945. április 23-án.232
 

A hatalom és a helyi pravoszláv egyház együttműködött. Már 1945 májusában a Néptanács 

ungvári pravoszláv egyház képviselőit kérik fel a hálaadó istentisztelet tartására a háborúban aratott 

győzelemért.233 Mindenekelőtt megvonták az unitus egyház anyagi támogatását, a pravoszlávét 

pedig jelentősen megnövelték.234 

A görög katolikus egyházat morális-pszichológiai és anyagi értelemben is présbe fogták. 

Kisajátították a templomokat, bezárták a papneveldéket, az egyházi jövedelmekre hatalmas adókat 

róttak ki, majd államosították az egyházi vagyont, üldözték „fasiszta, szovjetellenes, bomlasztó 

tevékenysége" miatt. 

Az engedetlen papokról folyamatosan gyűjtötték a kompromittáló információkat. Már 1946 

elején különböző időtartamú börtönbüntetésre ítéltek nyolc görög katolikus papot. Valamennyiük 

ellen a „magyar fasiszta rendszerrel" való együttműködés volt a vád. Összeírásokat készítettek 

valamennyi felekezet papjairól, egyházi tanácstagjairól, vagyonáról és erről a vezetőlelkészeknek 

meghatározott időnként jelenteni kellett. (Ld.: 10-12. számú melléklet).  

Egyre erőteljesebben szorgalmazták a görögkatolikus egyházközségek áttérését a 

pravoszláviára. 1945 márciusában kiadnak egy rendeletet a „A vallás megváltoztatásának 

szabadságáról” címmel, amelynek értelmében minden felnőtt állampolgárnak joga volt szabad 
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akaratából megváltoztatnia vallását, illetve felekezeten kívülinek lennie, a kiskorúak pedig szüleik 

hozzájárulásával változtathatták meg vallásukat.235
 

1945 márciusában a Néptanács rendeletben tiltotta be a „görögkeleti” kifejezés használatát 

és helyette a „pravoszlávot” irányozta elő.236 

Egyre több görög katolikus templom került a pravoszlávok kezére. A görög katolikus papok 

híveik nélkül maradtak.237 A legismertebb Romzsa Tódor, a Munkácsi Görögkatolikus Püspökség 

főpásztora, aki bár igyekezett lojálisan viselkedni az új hatalom iránt, a rá nehezedő nyomás 

ellenére sem volt hajlandó az aposztáziára, sem pedig részt venni egyháza felszámolásában.238 

Romzsa Tódor (1911-1947), a kommunista rezsim számtalan áldozatának egyike.239 1946. 

augusztus 21-én a népképviselők kárpátaljai megyei tanácsának határozata értelmében 

megkezdődött az egyházi és kolostori földbirtokok államosítása.240 Romzsa püspök folyamatosan 

különböző kérelmekkel fordult a különféle hivatali szervekhez, hogy írják felül a görögkatolikus 

egyház elleni intézkedéseket, fáradhatatlanul járta az egyházközségeket és kitartásra buzdította a 

papokat, hogy ne engedjenek az aposztáziának.241 A beolvasztási kísérletnek való ellenállása, illetve 

a hívekre gyakorolt befolyása miatt a szovjet hatóságok az unitus egyház felszámolása legfőbb 

akadályának tekintették és 1947-ben kíméletlenül meggyilkolták.242 

A kommunista vezetés és az állambiztonság kitartóan igyekezett rávenni a püspököt, hogy 

írja alá az 1944. november 26-i kiáltványt az „újraegyesülésről", és arról is megpróbálták 

meggyőzni, hogy egyháza „önként egyesüljön" a pravoszlávokkal. Romzsa helytállása az egész 

egyház elleni fellépéshez vezetett. 

Megkezdődött az az akció, melynek keretében a pravoszlávok Máramarosban közel húsz 

templomot erőszakkal elvettek a görög katolikusoktól. 

A görögkatolikus klérusok megpróbáltak ellenállni a beolvasztásnak, biztattatták a 

híveket.243 Ha ez kiderült, agitációnak minősült. Irásbeli jelentések olvashatók a levéltári források 

között „a görögkatolikus agitáció veszélyeiről, a görögkatolikus papság szerepéről a magyar 

megszállás ideje alatt és a görögkatolikus papok „népellenes magatartásáról”,244 illetve „népellenes 
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beszédek megtartásáról a görögkatolikus templomoknak a pravoszláv egyház rendelkezésére 

bocsátásának idején.”245 

A népképviselők kárpátaljai megyei tanácsának 1946. augusztus 21-én kelt határozata 

értelmében megkezdődött az egyházi és kolostori földbirtokok államosítása. Romzsa püspök 

írásbeli kérelmekkel fordult a legkülönbözőbb hivatalokhoz, hogy orvosolják a görög katolikusokat 

ért sérelmeket. Folyamatosan járta az egyházközségeket és tartotta a lelket a papokban, hogy 

álljanak ellent a pravoszláv egyházba terelésnek. 

Ezek után megtiltották, hogy a püspök külön engedély nélkül elhagyja Ungvár területét.  

Az egyházi nagygyűlésre 1946 márciusában, Lembergben került sor az állambiztonsági 

szolgálat által kidolgozott forgatókönyv szerint. Havriil Kosztelnik atya maradéktalanul eleget tett 

megbízatásának. Beszédet mondott „a görög katolikus egyháznak az orosz pravoszláv egyházzal 

való újraegyesülésének szükségességéről", a nyugati kereszténység álságos természetéről, illetve 

felszólított a keleti pravoszlávokkal való egyesülésre. Az eseményen egyetlen görög katolikus 

püspök sem volt jelen, mert ellenszegülésük miatt valamennyiüket bebörtönözték, de hogy ne essék 

csorba az egyházi szokásokon, az „újraegyesülést" a jelenlevő négy pravoszláv püspök szentelte 

meg. Sürgőséggel megjelentették a „Lembergben 1946. március 8-10-én tartott görög katolikus 

egyházi nagygyűlés" határozatait, szűk körű terjesztésre. 

A szovjet vezetés egyáltalán nem törődött azzal a hatalmas felzúdulással, amellyel a külföld 

fogadta az egyházi autonómiába való durva beavatkozást. A görög katolikus papság ellen tovább 

folytatódott a hajtóvadászat. A lembergi nagygyűlés még nem jelentette a görög katolikus egyház 

teljes felszámolását.246 

A következő lépés a kárpátaljai görög katolikusoknak a moszkvai pravoszlávia kebelébe 

terelése volt. Ugyanazt a módszert követték, mint Lembergben. Az Ukrajnai Kommunista 

(bolsevik) Párt kárpátaljai megyei bizottságának 1947 márciusában hozott határozata értelmében a 

„galíciai forgatókönyvnek" megfelelően létrehozták „a görög katolikus egyház és az orosz 

pravoszláv egyház újraegyesítését kezdeményező csoportot". 

Az Ukrán SZSZK állambiztonsági minisztériuma 1949. február 12-én leiratot intézett a 

hatóságokhoz, hogy Kárpátalján azonnal fel kell számolni a görög katolikus egyházat. 

Letartóztatták Hira Sándor kanonokot, február 17-én pedig a pravoszláv püspök felügyelete alá 

helyezték a görög katolikus székesegyházat és a püspöki palotát annak minden berendezésével 

együtt.247 

1949. február 18-án minden kárpátaljai görög katolikus egyházközséget értesítettek a 

munkácsi püspökség felszámolásáról. Az értesítést püspöki levélpapíron Murányi Miklós 
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aláírásával küldték szét, aki azt is a hívek tudomására hozta, hogy lemond helyettes püspöki 

hivataláról. A levél olvastán a görög katolikus papok egy része önként áttért a pravoszláv hitre.  

Az irat mérhetetlen örömnek és megelégedésnek ad hangot, hogy a szlávok egy országban 

és egy egyházban egyesültek, és érvényét vesztette a breszti és az ungvári unió 1946-ban, illetve 

1949-ben. Az utilitarizmus tagadhatatlan volt, bevezettek tizenhat változást az egyházi dogmákat és 

a szertartásokat illetően, többek között megtiltották, hogy „idegen" névre kereszteljék a 

gyermekeket.248
 

1945 augusztusában a Munkácsi Egyházmegye püspöki levéltárát és könyvtárát 

átvilágították249 és rendszer számára nemkívánatos anyagokat megsemmisítették. A megmaradt 

iratokat pedig az 1945-ben alapított Központi Állami Történelmi Levéltár250 gyűjteményébe vitték. 

Az üldöztetések ellenére a görögkatolikus egyház megpróbált illegalitásban, földalatti 

tevékenységet folytatva működni, titokban keresztelni, esketni, temetni.251 A Munkácsi 

Görögkatolikus Püspökség papjainak kb.40%-a (132 fő) tért át a pravoszláv vallásra. A többiek 

(175 fő) kitartottak, annak ellenére, hogy közülük 128-an a GULAG-ra kerültek, ahol 27-en 

elpusztultak 252  

A Szent Bazil rendnek Kárpátalján a szovjet időket megelőzően nyolc monostoruk volt a 

vidéken: öt férfi és három női. Kárpátalján 1947 márciusában a munkácsi monostort átadták a 

pravoszlávoknak, 1949-ben pedig bezárták az összes bazilita monostort, a miszticei kivételével, 

amely azonban ettől kezdve gyakorlatilag a szerzetesek börtöneként működött 1950 áprilisáig, 

amikor ezt is felszámolták. A szerzeteseket üldözték, bebörtönözték, többek között Pavol Gojdic 

eperjesi püspököt is.253  

A görögkeleti papok közül csak nagyon kevesen végeztek felsőbb iskolát, mintegy 

félszáznak volt középfokú végzettsége, a többiek csupán alapfokú képzésben részesültek, 

hittantanfolyamot végeztek. 1945. március 24-én Kárpátontúli Ukrajna Néptanácsa a „görögkeleti" 

elnevezést „pravoszlávra" változtatta. Április 20-án a püspökséget a Moszkvai Patriarchátushoz 

csatolták. A szovjet időszakban a pravoszláv egyház egyre gyarapodott, rövidesen ehhez az 

egyházhoz tartozott a legtöbb hívő, templom, pap, akiket már a szovjet papi szemináriumokban 

képeztek ki. Az egyház hivatalos megnevezése а „Русская", azaz Orosz Pravoszláv Egyház volt, az 

ukrán nyelvben azonban а „Руська" - a Kijevi Rusz [Київська Русь] idejére emlékeztető „óukrán" - 

kifejezést használták, ami a hívek megtévesztetésére szolgált.254 
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A szovjet időszakban a pravoszlávok is az állam teljes körű ellenőrzése alá kerültek. 

Kárpátalján az első szovjet években pozitív elbánásban részesültek, amivel azt akarták elérni, hogy 

közreműködjenek a görög katolikusok elleni fellépésben. Amikor ez megtörtént, az ateista ország 

keményebb eszközökhöz nyúlt a pravoszlávokkal szemben is: a kommunista hatalom 

szövetségeséből a pravoszláv egyház is leszámolások elszenvedőjévé vált. 

Mindeközben a római katolikus egyház életének lehetetlenné tétele is zajlott. A katolikus 

egyházüldözés egyik célja a római katolikusokból a Vatikántól független egyház létrehozása volt.255 

Az állam gátolta a kapcsolattatást a római központtal.256 A katolikus papok nagy számmal kerültek 

a lágerekbe, akik itthon maradtak azokat zaklatták, megfigyelték,257 vagy áthelyezték mivel 

„megsértette az állami törvényeket”.258 Csakúgy mint a többi felekezet egyházi vagyonáról, a római 

katolikus egyház vagyonáról és lelkészeiről is összeírást készítettek.259 (Ld.: 15-16. számú 

melléklet) 

Ugyanakkor Kárpátalján a görög katolikusok után a reformátusok váltak a totalitárius rezsim 

legfőbb célpontjaivá. A „felekezeti viszonyok rendezése" érdekében az állam egyesíteni akarta a 

különböző protestáns egyházakat: az evangéliumi keresztényeket (baptistákat), a szabad 

keresztényeket, a reformátusokat és az ötvenedik napi keresztényeket. A másik egyesítendő csoport: 

a hetedik napi adventisták és a református adventisták. 

Az államhatalom részéről folyt a pontos felmérés: minden lelkészről adatokat gyűjtöttek, 

figyelték az aktív egyházi személyeket, a református egyház ügyeivel foglalkozó megbízottat 

neveztek ki.260 Nemcsak a görögkatolikus egyházat akarták beolvasztani a pravoszláv egyházba, de 

1946 februárjában a reformátusokhoz is érkezett egy csatlakozásra szóló felhívás a Moszkvai 

Baptista Egyház részéről. Így akarták kiterjeszteni az állami ellenőrzést a protestáns felekezetekre. 

A baptista egyház vezetői személyesen jöttek el Kárpátaljára és segítségüket ajánlották fel abban az 

esetben, ha beolvadnak az ő egyházukba, amely akkor már az államhatalom által elismert, 

bejegyzett vallási közösség volt.261 Azonban a református egyház nem fogadta el a felkínált 

„segítségnyújtást”.  

1946 februárjában a hatalom kísérletet tett arra, hogy az állami ellenőrzést az újonnan 

alakult Baptista Szövetségen keresztül kiterjessze a protestáns felekezetek mindegyikére. Ez a 
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törekvés azonban határozott ellenállásba ütközött. Az 1940-es évek második felében az ötvenedik 

napi keresztények és az evangéliumi keresztények (baptisták) egyesítését tudták véghezvinni. 

A szovjetizált Kárpátalján a reformátusokra azonnal kivetette a hálóját a karhatalom. 

Koncepciós perben bíróság elé állították az egyház vezetőit (ez volt az ún. Keleti Testvérek-ügy). A 

református egyház ügyeivel foglalkozó megbízottat neveztek ki, az evangélikus felekezetet pedig 

feloszlatták arra való hivatkozással, hogy elnéptelenedett. 

Az 1950-es években a kárpátaljai református egyháznak mintegy 95 gyülekezete volt. A 

három egyházkerülethez tartozó 90 egyházközségben 67 lelkész szolgált. 30 éven keresztül Gencsy 

Béla volt a Kárpátaljai Református Egyházkerület elöljárója, püspöke. 1978 januárjában egyházi 

szolgálatának 50. évfordu lóját töltötte be és elment nyugdíjba. Őt követte Forgon Pál püspök, aki 

1994-ig állt az egyházkerület élén.262  

A református egyházban a szovjet vezetés a „fasisztákat” látta, ezért mindenképpen 

megsemmisítésükre törekedtek.263 Róluk is összeírásokat készítettek. (Ld.: 18-19-20-21-22-23-24. 

számú melléklet) 

A háború utáni évtized állami egyházpolitikájának három legfontosabb törekvése volt az 

egyházközségek bejegyzésének lehetetlenné tétele, az egyházi személyek szigorú ellenőrzés alatt 

tartása, valamint a kivételesen szigorú pénzügyi ellenőrzés.264 

Elsősorban a protestáns felekezetek bejegyzését igyekeztek megakadályozni, különösen a 

jehovisták, pünkösdisták és adventisták esetében. E „szekták" felszámolására felszámoló 

bizottságok egész hálózatát építették ki. A protestáns kisegyházak többsége (Jehova Tanúi, 

„ellenzéki" baptisták, pünkösdisták, adventisták) nem adta fel hitvallását, ezért betiltották őket. 

Azok a protestáns felekezetek, amelyek rugalmasabban viszonyultak a totalitárius rendszerhez, 

bejegyezésre kerültek. A hatalom szemében a törvényesen működő felekezetek a reformátusok, 

lutheránusok, baptisták és adventisták voltak. Gencsy püspök és a hatalom viszonya lehetővé tette, 

hogy a reformátusok részt vehessenek akár nemzetközi egyházi rendezvényeken is.265 

Az úgynevezett „anketizálás" keretében minden egyes egyházi személyről pontos 

nyilvántartást vezettek. A pénzügyi nyilvántartások tanúsága szerint a pravoszláv papokkal jóval 

kisebb adót fizettettek, mint például a református lelkészekkel.266 

Nyikita Hruscsov időszakában erőteljes ateista propaganda keretében jelentős mértékben 

megváltozott a vallásgyakorlással kapcsolatos törvénykezés.267  
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Nagy gondot a rendszernek a jehovisták jelentették, mivel ők teljesen elzárkóztak a 

közélettől: a gyerekek nem viselték a pionírnyakkendőt, a komszomoljelvényt, nem vettek részt az 

iskolai és a közösségi ünnepségeken. A kisegyház férfi tagjai vallási meggyőződésből gyakran 

megtagadták a kötelező katonai szolgálatot, aminek börtönbüntetés volt a következménye.268 

A különböző egyházi felekezetek vezetői kérték, hogy legalább vagyonuk egy részét adják 

vissza a hatóságok. Ezeket a kérelmeket senki nem hallgatta meg és kérésük válaszra nem talált. 

(Ld.: 13-14. számú melléklet) 

Azonban hiába erőltette az állam minden eszközzel az ateizmust, teljes áttörést nem sikerült 

elérnie. A kommunista rezsim minden erőfeszítése ellenére sem volt képes kiirtani „a nép ópiumát", 

azaz a vallásosságot.  

 

III. 2. Oktatás, tudomány és kultúra 

A terület szovjetizálásának egyik hatékony eszköze volt a káderpolitika. Ennek lényege a 

gyarmatosítást elősegítő betelepítés, ami nem szovjet találmány volt, hiszen a történelemből számos 

példa ismeretes az alkalmazására. A második világháború után Szovjet- Ukrajna központi és keleti 

régióiból 2,7 ezer ukrán és orosz nyelvű pedagógust irányítottak Kárpátaljára. Egy ideig ez a 

kontingens alkotta a kárpátaljai pedagógustársadalom zömét. 

A kárpátaljai magyarság számára nagy csapás volt az 1944-ben bevezetett szovjet oktatási 

rendszer. Célja volt, hogy meggyorsítsa a beolvasztási politikát A magyar iskolákban a magyar 

nyelvet fokozatosan kiszorította az orosz269 „mint az állampolgári egyenrangúság biztosítékának 

hirdetett birodalmi nyelv”270 oktatása.  

Az 1944. december 5-én született rendelet értelmében az iskolai könyvtárakban található 

nem orosz és ukrán nyelven íródott könyveket el kellett távolítani. Minden magyar és német nyelvű 

tankönyvet, szépirodalmi alkotást, térképeket, plakátokat, stb megsémisítettek, ami „Kárpátontúli 

Ukrajna idegen megszállására utalt.”271  

A háború utáni időszakban az egyik legfontosabb feladat az írástudatlanság-felszámolása 

volt, ami mintegy hatvanötezer személyt, a felnőtt lakosság 15 százalékát érintette. 

Közülük legalább huszonötezren cigány származásúak voltak, akiknek a beiskolázása 

folyamatos problémát jelentett. Az 1947/1948-as tanévben mintegy ötezer pedagógust, diákot és 

hivatalnokot vontak be az írástudatlanokkal való foglalkozásba, 3:80 iskola falai között 785 

csoportban tanítottak harmincezer felnőttet, akik több mint harmincötezer tankönyvet kaptak 

ingyenesen. A cél az első és a második osztályos tananyag, azaz az írás, az olvasás és a számolás 
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alapjainak elsajátíttatása volt. Ez a nagy felhajtással körülvett kampány mintegy tíz évet vett 

igénybe, az 1950-es évek közepéig mintegy hatvanezer felnőttet értek el vele. 

Az oktatásban és a kultúrában tapasztalható változások Kárpátalja szovjetizálásának 

emblematikus jelenségeivé váltak. Míg minden egyéb területen a változásokat repressziók kísérték, 

ellenállást és elégedetlenséget váltottak ki, az emlékezetbe szomorú és fájdalmas eseményekként 

vésődtek be, a szocialista állam széles körű iskoláztatási törekvései, az általa létrehozott új 

intézmények valamelyest tompították a totalitárius valóság éleit. 

Ugyanakkor a kárpátaljai „iskolaterv", akárcsak a Szovjetunió összes többi szegletében, az 

asszimiláció és az ideológiai manipuláció eszközévé vált. A tanterv kulcseleme a Szovjetunió 

története című tantárgy volt, amit a harmadiktól a tizedik osztályig heti három-négy órában 

tanítottak. Ugyancsak emelt óraszámban tanították az orosz nyelvet és irodalmat: heti három-öt 

órában. Ennél jóval kevesebb óraszámban oktatták az idegen nyelvet. A nemzetiségi iskolákban az 

ukrán nyelv egyáltalán nem szerepelt a tantárgyak között, ami a mai napig ható következményekkel 

járt. 

Kárpátontúli Ukrajna Néptanácsa 1945 áprilisában  közoktatás reformról szóló rendeletet 

adott ki. Ennek értelmében a papi szemináriumok kivételével minden tanintézet állami lett, a 

tanárok  pedig állami alkalmazottakká váltak.272
 

A Néptanács továbbá határozatot hozott, 1945-ben, a működő iskolatípusok – népiskolák, 

polgári iskolák és gimnáziumok – beszüntetéséről, helyettük pedig bevezették az elemi, általános és 

középiskolákat.273 E mellett létrehozták a Központi Módszertani Kabinetet Ungváron, azaz a 

kárpátaljai oktatás és nevelés központi intézményét.274  

Az 1945-46-ös tanévben határozat született a magyar nyelvű általános iskolák megnyitására, 

a Néptanács pedig utasította a közoktatási osztályt a magyar nyelvű tankönyvek ellenőrzésére 

hivatott bizottság létrehozására.275 Ahol szórványban éltek a magyarok, semmilyen szintű 

intézményes anyanyelvi oktatás nem alakult ki. Nem szerveztek magyar nyelvű oktatást a magyarok 

által is lakott görögkatolikus falvakban sem, mivel a lakosságot a vallás alapján, automatikusan 

ukránnak nyilvánították.276 

Az 1946/1947-es tanévben Kárpátalján 558 elemi iskola működött, melyek közül 182 ekkor 

nyitotta meg kapuit. Mintegy ötvenezer gyermeket iskoláztak be, akiknek nagy része, főleg a 

hegyvidéki járásokban, iskolák és pedagógusok hiányában, korábban nem járhatott iskolába. 

Ugyanekkor a 179 hétosztályos iskolába, melyek többsége ebben a tanévben nyílt meg, 

ötvenhatezer tanuló járt. A 17 középiskolának több mint nyolcezer tanulója volt. Már ekkor volt 98 
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magyar tannyelvű iskola is, köztük 16 hétosztályos, tizenkétezres tanulólétszámmal. Az egyre 

növekvő orosz nyelvű lakosság gyermekei számára 17 iskolában folyt az oktatás.277 

Az első éven az 1944/1945-es tanévet, a második éven pedig az 1945/1946-os tanévet kell 

értenünk. A fenti idézetből az derül ki, hogy az első tanévben nem volt határozottan eldönthető az 

iskolák tannyelve, volt ugyan egységes utasítás, amihez tartani kellett magukat, a tanítás nyelve 

azonban elsősorban a pedagógus nyelvtudásától függött. 

Az 1944/1945-ös fanévben „a beregszászi magyar iskola" egy népiskola és egy polgári 

iskola volt. Ez volt az egyetlen magyar tannyelvű polgári iskola ebben a tanévben, ahol nem szűnt 

meg a tanítás. A magyar tannyelvű gimnáziumi oktatást decemberre mindenütt beszüntették. Ezeket 

a tanintézeteket a megye pedagógusaiból álló bizottságok keresték fel azzal, hogy a magyar nyelvű 

oktatás megszűnik, de aki úgy érzi, hogy vállalni tudja az ukrán nyelvű iskolát, az maradhat.278 

 Az 1945. április 20-án Ungváron kiadott 58. számú dekrétum mondta ki a tanintézetek 

államosítását. A három tanítóképzőről az 1945. július 3-án kelt néptanácsi határozat döntött. E 

szerint a tanítóképzés négyéves, koedukációs, Ungvárról az egyik tanítóképzőt áthelyezték Husztra, 

a munkácsi tanítóképzőben pedig óvodai nevelők számára is indítottak csoportot. 

A tanítókra, tanárokra tehát fokozott figyelem irányult, és 1945 áprilisában megjelent 

Kárpátontúli Ukrajna Néptanácsának körlevele a pedagógusoknak „a fasiszta megszállók által a 

múltban terjesztett burzsoá, nacionalista ideológiától való megvédéséről.”279 

Az 1945/1946-os tanévben magyar tannyelvvel 82 elemi iskola és 17 hétosztályos iskola 

kezdte meg működését.280  

1945-ben megkezdődött a pedagógusok tömeges betelepítése Kelet-Ukrajnából Kárpátaljára 

az értelmiségi hiányszakmák betöltésének indokával, mivel a helyi tanerőt megbízhatatlannak és 

alulképzettnek tartották.281 Hosszú ideig az a 2,7 ezer ukrán és orosz nemzetiségű pedagógus alkotta 

a kárpátaljai pedagógus-társadalom zömét, akiket ekkor vezényeltek át a térségbe.282 A kárpátaljai 

pedagógusgárda régi tagjai, akik nem voltak hajlandóak azonosulni az új rendszerrel, vagy 

elmenekültek, vagy félreállították őket. A területi közoktatási osztály az 1944-45-ös, vagyis az első 

szovjet tanév legnagyobb sikerének azt könyvelte el, hogy „sikerült szinte teljes egészében 

megszabadulni azoktól a tanítóktól, aki alkalmatlanok az ifjúság szovjet szellemű vezetésére.”283 

Azon magyar nemzetiségű pedagógusoknak pedig, akik megmaradtak a pályán, átképző 
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tanfolyamokon kellett részt venniük.284 A magyar tanítóképzés 1947-ben vette kezdetét Huszton, 

majd 1950-től Munkácson folytatódott. 

Az 1950/195l-es tanévben először a magyar tannyelvű iskolák között már több a 

hétosztályos, mint az elemi: 55, illetve 46. Az első nemzetiségi középiskolák - négy magyar 

(Kaszony, Vári, Nagybereg, Nagydobrony) és egy moldován tannyelvű - az 1953/1954-es tanévben 

indultak Kárpátalján. Ettől kezdődően fokozatosan növekedett a magyar tannyelvű középiskolák 

száma, de a tanintézetek - elemi, általános és középiskolák - összlétszáma (90 és 100 között) igen 

kis eltéréssel állandó szinten maradt.  

A magyar tannyelvű iskolákban 1945-től mind az orosz, mind az ukrán nyelvet és irodalmat 

tanították, nem sok eredménnyel, de ugyanígy gondok voltak e tantárgyakkal az ukrán és orosz 

tannyelvű iskolákban. Ezért „az anyanyelv, valamint az orosz nyelv és irodalom eredményesebb 

elsajátíttatása érdekében" a minisztérium úgy rendelkezett, hogy 1947. december l-jétől a „nem 

ukrán és nem orosz tannyelvű iskolákban" szüntessék meg az ukrán nyelv és irodalom oktatását.285 

Az orosz nyelv oktatásának eredményesebbé tétele érdekében 1953-tól - a magyar tannyelvű 

középiskolák megnyitásával egyidejűleg - a magyar iskolákban a magyar gyerekek számára orosz 

vagy ukrán tannyelvű osztályokat indítottak.  

A pedagógusképzésben teljesen új generációt kellett felnevelni, hiszen a régi oktatók vagy 

külföldre távoztak, vagy félreállították őket. A pedagógushiány pótlására az egész területre a 

Szovjetunió belső területeiről irányítottak pedagógusokat. A magyar tanárok részére folyamatosan 

tartottak átképző tanfolyamokat. A tárgyalt időszakban a magyar tanítóképzés első intézménye 

1947-től a huszti középfokú tanítóképző volt.286 Megszüntették az ungvári középfokú tanítóképzőt, 

melynek helyébe tanítóképző főiskola lépett. A főiskolán az 1953/54-es tanévben Magyar Nyelv- és 

Irodalomtudományi Kar nyílt, a következő tanévtől azonban a főiskolát felszámolták.  

Magyar nyelvből és irodalmi olvasásból az első hivatalos tanterv 1951-ben, illetve 1952-ben 

jelent meg. Az egész országban egységes óraterveket az Ukrán SZSZK Oktatási Minisztériuma 

hivatalos rendeleteinek tárában tették közé. A tanterveket magyar nyelvből és irodalomból a 

Kárpátontúli Területi Pedagógus-továbbképző Intézet magyar kabinetjének módszerészei, vagy az ő 

megbízásukból iskolai tanítók és tanárok állították össze. A szovjet időszakban a magyar nyelvű 

tantervtervezeteket, illetve a teljes tankönyvkéziratokat le kellett fordítani ukránra/oroszra, hogy azt 

Kijevben illetékes helyen jóváhagyhassák. A tantervek alapján készültek a tankönyvek. A legelső 

irodalomkönyv kivételével a magyar nyelv és irodalom tankönyvek szerzői mindig kárpátaljaiak 

voltak.287 

                                                 
284  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá  626. 
285  OFICINSZKIJ Román:Magyar oktatásügy és internacionalizmus. In : Fedinec – Vehes (szerk.). 2010. 305. 
286  OFICINSZKIJ Román:Magyar oktatásügy és internacionalizmus. In : Fedinec – Vehes (szerk.). 2010. 307. 
287  BOTLIK J.: 2000. 286. 



   66 

Az első magyar ábécéskönyv, egyben az első eredeti magyar nyelvű tankönyv 1947-ben 

jelent meg. Az első magyar irodalmi tankönyv 1950-ben jelent meg. Ez irodalmi olvasókönyv volt a 

magyar iskolák V. osztálya számára. Az 1950-es évek közepétől megnyíltak a magyar 

középiskolák, a szükséges felső osztályos - magyar nyelv és irodalom, a többi tantárgyból a 

lefordított - tankönyvekre azonban a következő évtized elejéig kellett várni. 

A szovjetrendszer is nagy hangsúlyt fektetett a szakképzésre. Az első szovjet típusú 

szakiskolák 1945-ben Ungváron és a Nagyszőlősi járási Újlakon nyíltak, melyekben 250 fiatal 

kezdte meg tanulmányait.288 

1946-ban megkapta a működési engedélyét a Munkácsi Mezőgazdasági Technikum, amely 

az 1921-ben alapított tanintézet jogfolytonosa lett. Kezdetben három szakirányban folyt az oktatás: 

földművelés, zöldség- és gyümölcstermesztés, valamint szőlészet. Később állatorvosi és könyvelő 

szakokat is indítottak. Évente mintegy 300 mezőgazdasági szakember fejezte be tanulmányait. 

1947-ben nyílt meg Huszton az erdészeti technikum, amelynek diákszáma folyamatosan 200 

fölött volt. 1945-től több száz villanyszerelő végzett a Nagyszőlősi Politechnikumban.289 

Kárpáti Ukrajna Kommunista Pártja Központi Bizottsága Titkárságának és Kárpátontúli 

Ukrajna Néptanácsának Ungváron, 1945. július 19-én határozatot hozott a Kárpátontúli Ukrán 

Egyetem létrehozásáról. Az egyetemet négy karral (történelem, filológia, biológia és orvosi) 

nyitották meg.  

A szovjet tudósok és oktatók átvezénylésével alapított Ungvári Állami Egyetemen290 nem 

volt biztosítva a kárpátaljai magyaroknak az anyanyelvükön való tanulás lehetősége. Az egyetemet 

Kárpátontúli Ukrán Egyetem néven alapították Kárpátontúli Ukrajna Kommunista Pártja Központi 

Bizottsága Titkárságának és Kárpátontúli Ukrajna Néptanácsának a határozata révén,291 ahol az 

oktatás ukrán és orosz nyelven folyt. Egyes vélemények szerint az egyetem az erőszakos 

ukránosítás és oroszosítás intézményévé vált, valamint, hogy a hatóságok a csendes etnikai 

tisztogatás eszközévé használta fel az intézményt Kárpátalja őslakosságával szemben a térség 

elhagyására kényszerítve őket,292 mivel a diplomaszerzés után a Szovjetunió különböző területeire 

irányítva, szülőföldjüktől messze kaptak munkát. 

A kultúra, a magyar irodalom alakulása Kárpátalján elválaszthatatlan az egyéni és a 

közösségi sors változásaitól. A szovjet rendszer már a legelső napokban felszabadulást hirdetett, és 

egy olyan időszak kezdetét, melyben a kárpátaljai magyarság is boldogan és szabadon élhet, 
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önazonosságát megőrizheti, sőt ki is teljesítheti. Az embereknek a valóságban azonban egész mással 

kellett szembesülniük.293  

Kárpátalja irodalmi, kulturális állapotára még a megelőző kisebbségi időszak is kihatott. A 

kultúra és irodalom művelői mindig messzebb láttak annál, mint amennyit az állami ideológia és 

rendszer megszabott egy-egy történelmi időszakban. Szinte alig maradtak itt írók, költők. Egy ideig 

még Kárpátalján tartózkodott Győry Dezső, Sándor László és Herpay Ferenc is. Sütő Kálmán 

szülőfalujában, Somban élt. Ám akiknek munkássága szélesebb körben is hatott, akik a Szovjetunió 

keretein belül erőteljes lépéseket tettek a kárpátaljai magyar irodalom kialakítására, az elsősorban 

Kovács Vilmos (1927-1977) és Balla László (1927-2010) voltak. Köréjük csoportosulnak 

Kárpátalja kulturális életének meghatározó személyiségei.294 

Kovács Vilmos, valamint az Ungvári Állami Egyetemen oktató Fodó Sándor és általuk 

létrehívott Forrás Stúdió szellemisége elsősorban Tamás Mihályt, valamint Sáfáry Lászlót tekintette 

a kárpátaljai magyar irodalom letéteményeseinek.295  

1945 után sokáig kellett várni az első olyan magyar nyelvű mű megjelenésére, melynek 

kárpátaljai volt a szerzője. Egészen 1951-ig. Ekkor jelent meg Balla (Bakó) László első 

verseskönyve, a Zengj hangosabban! Címének hangvétele is jelzi, hogy köze volt a szovjet rendszer 

által meghirdetett - s mondhatni kötelezővé tett - optimizmushoz.  

A kárpátaljai magyar irodalom ezekben az években szinte egyet jelentett Balla Lászlóval, 

aki „a pártirányítás elvtelen végrehajtójaként" jórészt gátolta azt, aminek a létrehozására egyébként 

elszegődött: hogy kibontakoztassa a kárpátaljai magyar irodalmat.296
 

A szovjetizálással járó ideológiai agymosásnak fontos velejárója volt a nemzeti ünnepekre 

való megemlékezés tiltása és a Szovjetunióban honos olyan ünnepek 1945-től történő bevezetése, 

mint május elseje, amit népünnepéllyé nyilvánítottak,297 a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 

évfordulójának a méltatása, a Vörös Hadsereg győzelmének298 és Kárpátalja „felszabadításának” az 

ünneplése,299 ami különösen fájó volt a kárpátaljai magyarság számára, hiszen azokat kellett 

éljenezniük, akik alig néhány hónappal korábban hurcolták el családtagjaikat. Ezen kívül minden 

településen megjelentek a szovjet típusú emlékművek a „Nagy Honvédő Háború hőseinek 

                                                 
293  OFICINSZKIJ Román:Kultúra, közművelődés. In : Fedinec – Vehes (szerk.). 2010. 320. 
294  OFICINSZKIJ Román: Kovács Vilmos tevékenysége, hatása az 1950-60-as években. In : Fedinec – Vehes 

(szerk.). 2010. 337. 
295  Uo. 338. 
296  OFICINSZKIJ, Roman: Etnikai tisztogatások. In: Fedinec Csilla – Vehes Mikola (szerk.): Kárpátalja 1919-2009. 

Argumentum – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, 2010. 246. 
297  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá  121. 
298  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá  242. 
299  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá 244., valamint KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica 

Zberihányá  252. 
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tiszteletére”, amelyek felállításához szükséges anyagi kiadásokat a lakosság önkéntes 

felajánlásaiból kívánták fedezni.300 

Az emberek helyes ideológiai nevelése, gondolkodásuk folyamatos kontrollálása mindig 

kiemelt célkitűzése volt a rendszernek. Az újdonsült vezetés célja volt a kárpátaljai társadalom 

„Homo Sovieticus”-á tétele, ebben a folyamatban pedig nagy jelentőséget tulajdonítottak olyan 

tematikájú, iskolán vagy munkán kívüli „népnevelő” előadások tartásának, mint a „szovjet állam 

demokratikus volta”, „a szovjet nép nagy érdeme az emberiség történetében”, vagy „a sztálini 

alkotmány – a legdemokratikusabb alkotmány a világon”.301 1946. február 9-én ismertetésre került 

Sztálin beszéde a „kárpátontúli bolsevikok feladatáról”.302 Szovjetunió alkotmányának 

tanulmányozására a felsőbb szervek hangsúlyozottan heti két alkalmat irányoztak elő, dicséretben 

részesítve azokat a településeket, ahol példásan működtek az agitátorok és elmarasztalva a kijelölt 

alkalmakat elhanyagoló községeket.303 1946 áprilisában határozat született az SZK(b)P 

alapszabályának magyar nyelven való kiadására.304 

Az UK(b)P Kárpátontúli Területi Bizottsága 1946 májusában elrendelte, hogy az ideológiai-

politikai elkötelezettség fokozása céljából, illetve a sztálini ötéves terv végrehajtására való 

ösztönzés céljából minden községben, havonta kétszer, vasárnapi napon politikai gyűlést kell 

tartani.305 

Az ideológiai nevelést a végletekig fokozni kívánó szovjet hatalom egyáltalán nem meglepő 

módon nem volt megelégedve a területen elért 1946-os eredményekkel.  Az egyik jelentés szerint 

pl. 1946 márciusában a falvak 50%-ában nem volt komszomolszervezet, ezt a hiányosságot 

orvosolandó nagyobb figyelmet szükséges fordítani a körzetekre, a meglévő szervezeteket pedig 

meg kell védeni az ellenséges elemektől.306 Számos, jegyzőkönyvezett reklamáció arról számol be, 

hogy a komszomolok és a fiatalok ideológiai-politikai nevelése egyáltalán nem kielégítő a területen, 

több helyen nem működnek a politikai szakkörök a Szovjetunió alkotmányának tanulmányozása 

céljából,307 illetve rendkívüli fontosságot tulajdonítanak a pionírok és a komszomolok marxista-

leninista szellemben történő nevelésének, ezt a törekvést pedig nehezíti az a tény, hogy az egyházak 

igyekeznek a fiatalokat kötelékükben megtartani.308 

A nyomtatott sajtónak, mint tömegtájékoztatási eszköznek a szerepe az ideológiai agymosás 

terén vitathatatlan.  

                                                 
300  KTÁL, Fond P-14. Opisz 1. Odinica Zberihányá  233 és 238. 
301  KTÁL, Fond P-1. Opisz 1. Odinica Zberihányá  9. 
302  KTÁL, Fond P-1. Opisz 1. Odinica Zberihányá  69. 
303  KTÁL, Fond P-1. Opisz 1. Odinica Zberihányá  9. 
304  KTÁL, Fond P-1. Opisz 1. Odinica Zberihányá 100  
305  KTÁL, Fond P-1. Opisz 1. Odinica Zberihányá 20. 
306  KTÁL, Fond P-1. Opisz 1. Odinica Zberihányá 60. 
307  KTÁL, Fond P-1. Opisz 1. Odinica Zberihányá 58. 
308  KTÁL, Fond P-1. Opisz 1. Odinica Zberihányá 70. 
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Ez a fejezet Kárpátalja egyházi és oktatási helyzetét mutatta be 1946-1953 között. 

A Kárpátaljai történelmi egyházak túlélték a „nagy szorongattatást”. Kárpátalján a magyarok 

döntő részben  reformátusok, kisebb hányaduk római katolikus, illetve görög katolikus vallású. A 

két világháború között mindhárom felekezet önálló egyházmegyével rendelkezett. A 

Szovjetunióhoz való csatolása tragikus következményekkel járt. A papok nagy részét elhurcolták, 

az utánpótlás nevelést ellehetetlenítették. A görög katolikus vallást betiltották, és csak 1989-ben 

állították vissza jogaiba. 2001-ben a pápa boldoggá avatta Romzsa Tódort, az egyházmegye 1947-

ben meggyilkolt vértanú püspökét.309  

1945 után, azokban a járásokban, ahol tömbben éltek magyarok, hamarosan folytatódott az 

oktatás az elemi iskolákban. Ezek zömükben az Ungvári, a Munkácsi, a Beregszászi járás 

magyarlakta falvai voltak. Azokon a helyeken, ahol szórványban éltek és élnek a magyarok, nem 

alakult ki semmilyen intézményes anyanyelvű oktatás, még az olyan városokban, falvakban sem, 

ahol jelentős volt a magyar lakosság lélekszáma. Nem szerveztek anyanyelvű oktatást a 

Nagyszőlősi járás görög katolikus falvaiban sem, mivel itt a lakosságot vallási alapon ukránnak 

nyilvánították. 1945-ben államosították az iskolákat és átszervezték a közoktatási rendszert. Az 

átszervezés a szovjet típusú oktatási intézményhálózat kiépítését jelentette, tehát a négyosztályos 

elemi, hétosztályos nem teljes középiskolák, valamint a tízosztályos középiskolák létrehozását. Az 

első magyar tannyelvű középiskolák az 1953/54-es tanévben indultak a Kárpátalján: szám szerint 35 

elemi és 59 hétosztályos (általános) iskola mellett 4 magyar középiskola kezdte meg működését. Az 

orosz nyelv oktatásának alacsony hatékonyságára hivatkozva 1953-ban a színmagyar 

Nagydobronyban orosz oktatási nyelvű osztályt nyitottak a magyar tannyelvű iskolán belül magyar 

gyerekek számára. Ezzel fokozatosan kezdtek megjelenni Kárpátalján az ún. internacionalista 

iskolák, amelyekben egy igazgatóság alatt két, sőt helyenként három nyelven oktattak; az ilyen 

iskolák nem magyar nyelvű osztályaiba is rendszerint magyar gyerekek jártak. Az ilyen iskolákban 

az orosz iskolák tanterve szerint tanítottak, csak az ukrán nyelv és irodalom helyett magyar nyelvet 

és irodalmat oktattak. Ezt a fajta oktatási típust (ahol a kisebbségi gyerekeket többségi nyelvű 

oktatásban részesítik) a szakemberek befullasztó (submersion) oktatási programnak nevezik, 

melynek célja az asszimiláció, a többség nyelvén való egynyelvűség.310  

 

                                                 
309  BÁRDI Nándor-PAPP Richárd: A kisebbségi magyar egyházak. In: 

http://adatbank.transindex.ro/regio/kisebbsegkutatas/pdf/V_fej_10_Bardi_Papp.pdf. 2016.04.25. 
310  OROSZ Ildikó: Magyar nyelvű oktatás Kárpátalján. In: http://mek.niif.hu/01900/01946/html/oktint2.htm. 

2016.04.22. 

http://adatbank.transindex.ro/regio/kisebbsegkutatas/pdf/V_fej_10_Bardi_Papp.pdf
http://mek.niif.hu/01900/01946/html/oktint2.htm
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Összefoglalás 

A munka többek között kitér Kárpátalja elfoglalására a szovjet csapatok által, a málenykij 

robot embertelen meghurcoltatásaira, szovjetizálásra, kollektivizálásra, kolhozosításra, 

oroszosításra, az egyház elnyomására. 

A dolgozat egyik központi témája az egyház helyzete a szovjet rendszer kiépítésének 

idеjén. Továbbá megvilágításra kerül Sztálin etnikai tisztogatásának politikája. 

A munkában fontos helyet foglalnak el a levéltári források, melyek kézzelfogható 

bizonyítékul szolgálnak a szovjet politikának való teljes kiszolgáltatottságnak. 

A diplomamunka bemutatja a korszak gazdaságát, társadalmi és politikai helyzetét a 

tárgyalt időszakban.  

Az első fejezetben bemutatásra került Kárpátalja helyzete a második világháború befejező 

szakaszában, külön kitérve a málenykij robot szenvedéseire, megaláztatásaira, az etnikai 

tisztogatásra és a szovjet rendszer kiépítésének első lépéseire. A második fejezet leírja vidékünk 

történetét 1946-1953 között, ezen belül taglalja a közigazgatási rendszer megváltoztatását, telepítés 

és oroszosítás politikáját, államosítást és kolhozosítást. A harmadik fejezet bemutatja az egyház és 

oktatás átalakulásának folyamatát és új irányelvek szerinti működését.  

A diplomamunka három főfejezetben próbál meg átfogó képet adni Kárpátalja 1944-1953 

közötti időszakról. Nyilvánvaló, hogy a szűk terjedelemi keretek igencsak határt szabnak az egy-

egy témában való elmélyülésnek.  

A kárpátaljai magyarság identitástudatát az 1944–1953 közötti időszak jelentős mértékben 

próbára tette. A mindent átfogó szovjetizálás hatásaként a magyar közösség kollektív identitástudata 

meggyengült, lehetőségei egyre inkább beszűkültek. 1944 végén a terület berendezkedésének 

szovjet mintára történő átalakítása terrorral kezdődött. A terror hatására fokozatosan eluralkodott a 

félelem és a frusztráció.  

Az 1946-tól kezdődő kolhozosítás, amely a több generáció alatt összegyűjtött vagyonától is 

megfosztotta az amúgy is jelentős mértékben elszegényedett magyar lakosságot, teljessé tette a 

kétségbeesést és kiszolgáltatottság érzését. A magyar kisebbség Kárpátalján politikailag és 

gazdaságilag jelentősen marginalizálódott. Mindezek hatására azonban a kárpátaljai magyar 

közösség nem asszimilálódott, hanem a bezárkózás állapota alakult ki. Az asszimilációs 

folyamatokat jelentős mértékben hátráltatta, hogy az elhúzódó kolhozosítással összefüggésben a 

központi hatalom az agitációs és propagandamunkában engedélyezte a magyar falvakban a magyar 

nyelv részleges használatát. 

Vidékünk történetének feldolgozása fontos, érdekes és napjainkban is aktuális. 

Munkánkban képet alkotunk arról, hogy miként lehetett a második világháború után helytállni a 

gazdaságilag és kulturálisan lemaradásban lévő Szovjetunióban. Milyenfajta vezetőkre volt 
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szükség ehhez milyen, erőfeszítéseket és szenvedést igényelt mindez a lakosság részéről, milyen 

szociális és morális körülmények között sikerült mindezt megvalósítani.  

1944-1953 között a sztálini kommunista és katonai diktatúra a háborúvesztést követően 

számos csapást mért a kárpátaljai magyarságra, németségre, istenhívőkre. Ezt ma már perdöntő 

módon bizonyítják a kutatható levéltári források: a sorozatos megtorlásokat, népirtást, a hadifogoly 

szervezési munkátokat, etnikai tisztogatásokat, internálást, kitelepítést, a törvénytelen 

ítélkezéseket.   
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Резюме 

Головним досягненням роботи є те що вдалося зробити короткий але всебічний синтез 

обраного періоду історії Закарпаття 1946-1953. 

Робота займається подіями входженням радянських військ на територію краю, 

трагедією „Маленького роботу”, становленням радяської влади ,колективізацією, й 

переслідуванням церкви. 

Однією з центральних тем роботи є становище церкви вперіод становлення радянської 

влади. Також висвітлюється сталінська політика етнічних чисток. 

Важливим джерелом для роботи займають архівні маеріали які дають незаперечні 

докази залежності від радянської політики. 

Дипломна робота описує економічне соціальне й політичне середовище тогодення. 

Три розділи роботи намагаються дати всебічний огляд Закарпаття в період між 1944-

1953 рокамию але стислі рамки створюють певну межу для надто глибокого занурення в 

щкрему тему. 

Період 1944-1953 років на Закарпатті став періодом випробуванням угорської 

національної самосвідомості, через повну і всебічну радянизацію колективна національна 

самосвідомість угорців ослабла,звузилося коло їхніх можливостей. 

Становлення радянської влади на Закарпатті почалося з массового терору яке привело 

постійного остраху і невизначенності у значної частини населення.Процес рганізації 

колгоспів який забрав у і так зубожілого населення останні матеріальні цінності які воно 

набувало важкою працею декількох поколінь теж збільшувало почуття розпачу й 

беззахисності. Це привело до маргінації угорської меншини закарпаття в політичному і 

економічному плані, але попри все це угорці не ассимілювалися, а замкнулися у собі.  

Значною мірою гальмувало ассиміляцію й те, що в процесі організації колгоспів 

центральна влада дозволяла проводити агітацію в угорських селах часково на рідній мові 

населення. 

Вивчення історії нашого краю важливе цікаве і дуже актуальне у наш час.В роботі 

висвітлено те як можна було вистояти після 2 світової війни в економічно і культурно 

відстолій радянській імперії, яких це вимагало зусиль й страждань від населення, й серед 

яких моральних та соціальних умов це вдалося зробити. 

Сталінська комуністична військова диктатура після війни завдало числених ударів 

представникам переможених національностей  Закарпаття угорцям, німцям й взагалі по всім 

віруючим у Бога людям. Це беззаперечно доводять доступні архівні матеріали про каральні 

акції,й геноцид способом примусових трудових таборів й лагерів військово полонених, 

незаконих судових вироків.   
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Додаток 8.: Подання основи щодо конфіскації «витязских» земель 

Додаток 9.: Лист про конфіскацію «витязских» земель 

Додаток 10.: Лист єпископа Ф. П. Ромжи стосовно списків священників 

Додаток 11.: Доповідна запска про стан Мукачівської греко- католицької ієпрархії 

Додаток 12.: Список Греко-католицьких священників Мукачівської ієпархії 

Додаток 13.: Прохання про повернення церковної землі в с. Вел. Лучки 

Додаток 14.: Прохання громадян сю Осій Іршавського району щодо вільного 

віросповідання до Н. Хрущова 

Додаток 15.: Узгодження плану реєстрації католиків 

Додаток 16.: Список священників та нерухомості Угочанської римо-католицької церкви 

Додаток 17.: Список священників та членів церковних рад римо-католицької церкви 

Додаток 18.: Наказ про надання відомостей про завдані збитки фашистами 

реформатській церкві 

Додаток 19.: Списки Мароморошської іепархії Реформатської церкви стосовно 

служащих при ній священників 

Додаток 20.: Список нерухомості та священників Ужгородської реформатської 

церкви. 

Додаток 21.: Берегської іепархії Реформатської церкви стосовно служащих при ній 

священників. 

Додаток 22.: Вел. Берегської іепархії Реформатської церкви стосовно служащих при 

ній священників. 

Додаток 23.: Списки Унгської іепархії Реформатської церкви стосовно служащих при ній 

священників. 

Додаток 24.: Додаткові списки від деканату Берегської іепархії Реформатської церкви 

стосовно служащих при ній священників. 
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1. melléklet 

Forrás: Kárpátaljai Területi Állami Levéltár ungvári részlege. Fond P-14. Opisz 1. Odinica 

Zberihányá 1. 

 

Sztálin parancsa köszönet-nyilvánításra Petrov tábornoknak, a IV. Ukrán Front 

hadseregparancsnokának, hogy fejezze ki háláját a hadseregnek a Kárpátok 

meghódításáért 
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2. a. melléklet 

Forrás: Kárpátaljai Területi Állami Levéltár ungvári részlege. Fond P-14. Opisz 1. Odinica 

Zberihányá 5. 

Toborzási hirdetmény a Csehszlovák hadseregbe 
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2. b. melléklet 

Forrás: Kárpátaljai Területi Állami Levéltár ungvári részlege. Fond P-14. Opisz 1. Odinica 

Zberihányá 5. 

Toborzási parancs a csehszlovák hadseregbe 
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3. melléklet 

Forrás: Kárpátaljai Területi Állami Levéltár ungvári részlege. Fond P-14. Opisz 1. Odinica 

Zberihányá 1. 

Manifesztum 

 

 



 

 

86 

4.  melléklet 

Forrás: Kárpátaljai Területi Állami Levéltár ungvári részlege. Fond P-14. Opisz 1. Odinica 

Zberihányá 52. 

 

Kárpátontúli Ukrajna Néptanácsának körlevele a német lakosság részleges 

mozgósításáról  
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5. melléklet 

Forrás: Kárpátaljai Területi Állami Levéltár ungvári részlege. Fond P-14. Opisz 1. Odinica 

Zberihányá 52. 

 

A nagyszőlősi népbizottság körlevele a német lakosság regisztrációjáról 
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6. melléklet 

Forrás: Kárpátaljai Területi Állami Levéltár ungvári részlege. Fond P-14. Opisz 1. Odinica 

Zberihányá 204-232. 

Listák a lágerekbe hurcoltakról 
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7. melléklet 

Forrás: Kárpátaljai Területi Állami Levéltár ungvári részlege. Fond P-14. Opisz 1. Odinica 

Zberihányá 211-212. 

Panaszlevelek szabadon bocsájtásért a lágerekből 
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8. melléklet 

Forrás: Kárpátaljai Területi Állami Levéltár ungvári részlege. Fond P-14. Opisz 1. Odinica 

Zberihányá 16. 

 

Beadvány a vitézi telkek elkobzásáról szóló dekrétumhoz 
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9. melléklet 

Forrás: Kárpátaljai Területi Állami Levéltár ungvári részlege. Fond P-14. Opisz 1. Odinica 

Zberihányá 16. 

 

Földtulajdon elkobzása 
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10. melléklet 

Forrás: Kárpátaljai Területi Állami Levéltár ungvári részlege. Fond P 1490. Opisz 1. Odinica 

Zberihányá 7. 

Romzsa Tódor jelentése az egyházi összeirások felszólításra 
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11. melléklet 

Forrás: Kárpátaljai Területi Állami Levéltár ungvári részlege. Fond P 1490. Opisz 1. Odinica 

Zberihányá 7. 

Murányi M. jelentése a Munkácsi görög katolikus püspökségről 
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12. melléklet 

Forrás: Kárpátaljai Területi Állami Levéltár ungvári részlege. Fond P 1490. Opisz 1. Odinica 

Zberihányá 7. 

A munkácsi görög katolikus püspökséghez tartozó gyülekezetekben működő összeírt 

papok adatbázisa településenkénti bontásban 
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13. melléklet 

Forrás: Kárpátaljai Területi Állami Levéltár ungvári részlege. Fond P 1490. Opisz 1. Odinica 

Zberihányá 12. 

A nagylucskai právoszláv egyház kérelme földtulajdonának visszaszerzése céljából  
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14. melléklet 

Forrás: Kárpátaljai Területi Állami Levéltár ungvári részlege. Fond P 1490. Opisz 1. Odinica 

Zberihányá 12. 

Az Ilosvai járásban található Oszij település görög katolikus lakosságának kérelme a 

szbad vallásgyakorlatra Ny. Hruscsovhoz 
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15. melléklet 

Forrás: Kárpátaljai Területi Állami Levéltár ungvári részlege. Fond P 1490. Opisz 1. Odinica 

Zberihányá 12. 

Terv a római katolikusok számbavétele  
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16. melléklet 

Forrás: Kárpátaljai Területi Állami Levéltár ungvári részlege. Fond P 1490. Opisz 1. Odinica 

Zberihányá 8. 

Az Ugocsai római katolikus egyház ingatlanjainak, lelkészeiről készített összeírás 
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17. melléklet 

Forrás: Kárpátaljai Területi Állami Levéltár ungvári részlege. Fond P 1490. Opisz 1. Odinica 

Zberihányá 8. 

 

A kárpátaljai római katolikus lelkészeiről és egyházi tanácstagokról készített összeírás 
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18. melléklet 

Forrás: Kárpátaljai Területi Állami Levéltár ungvári részlege. Fond P 1490. Opisz 1. Odinica 

Zberihányá 9. 

 

Parancs a „fasiszták” által a református egyháznak okozott károk jelentéséről  
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19. melléklet 

Forrás: Kárpátaljai Területi Állami Levéltár ungvári részlege. Fond P 1490. Opisz 1. Odinica 

Zberihányá 9. 

A Máramarosi református egyház lelkészeinek összeírására 
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20. melléklet 

Forrás: Kárpátaljai Területi Állami Levéltár ungvári részlege. Fond P 1490. Opisz 1. Odinica 

Zberihányá 9. 

Az ungvári református egyház ingatlanjainak és lelkipásztorainak listája 
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21. melléklet 

Forrás: Kárpátaljai Területi Állami Levéltár ungvári részlege. Fond P 1490. Opisz 1. Odinica 

Zberihányá 9. 

Kimutatás a Beregi Református Egyházmegyében szolgáló lelkipásztorokról  
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22. melléklet 

Forrás: Kárpátaljai Területi Állami Levéltár ungvári részlege. Fond P 1490. Opisz 1. Odinica 

Zberihányá 9. 

Kimutatás a Nagyberegi Református Egyházközségben működő lelkipásztorokról  
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23. melléklet 

Forrás: Kárpátaljai Területi Állami Levéltár ungvári részlege. Fond P 1490. Opisz 1. Odinica 

Zberihányá 9. 

Kimutatás a Ungi Református Egyházközségben működő lelkipásztorokról 
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24. melléklet 

Forrás: Kárpátaljai Területi Állami Levéltár ungvári részlege. Fond P 1490. Opisz 1. Odinica 

Zberihányá 9. 

Hiánypótlás a Beregi Református Egyházmegye Esperesi Hivatalától a működő 

lelkipásztorokról  

 


