BEVEZETÉS
A szakdolgozat keretén belül a Kárpátalján megjelenő szélsőjobboldali és már jelen lévő
szélsőbaloldali mozgalmak tevékenysége kerül bemutatásra az 1938 és 1944 közötti időszakban. A
munka szerkezetileg három részre tagolódik. Az első fejezetben Magyarország külpolitikai
irányvonaláról, a térségünket érintő területi revíziókról, illetve a Magyar Királyságra egyre inkább
nehezedő német nyomásról lesz szó. A második fejezetben a vidékünkre betörő radikális jobboldali
elemek megjelenéséről és tevékenységéről esik szó. Példának okáért, szólunk a Nyilaskeresztes
Pártról, Magyar Nemzeti Szocialista Pártról és a Magyar Megújulás Pártjáról. A harmadik fejezet a
Csehszlovák Köztársaságban legálisan működő és igen nagy létszámmal rendelkező kommunista
mozgalomról szól, amely a régi-új hatalom visszatérte után illegalitásba kényszerült.
A dolgozat célja az anyaországban az 1930-as évek során megerősödő Nyilaskeresztes és
Magyar Nemzeti Szocialista Párt (majd a később megjelenő Magyar Megújulás Pártja)
tevékenységének bemutatása. Miképpen jelentek meg, mennyire voltak népszerűek és elterjedtek,
hogyan tudták mozgósítani a helyieket, valamint a helyi hatóságok milyen módon léptek fel ellenük.
A másik végleten a betiltott kommunista mozgalom történetébe szerettünk volna bepillantást
nyújtani. Fontos felderíteni, hogy a magyar hatalom hogyan kezelte akár a Tanácsköztáraságban vagy
a Csehszlovákiai Kommunista Pártban szerepet vállaló személyek ügyeit; továbbá milyen módon
lépett fel a baloldali ideológiát követő személyek ellen.
A munka megvalósításának problematikáját, a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár (KTÁL)
Beregszászban lévő részlegén rendelkezésre álló hatalmas iratmennyiség feldolgozása jelentette.
A kutatás módszerei közé tartozik a témával kapcsolatos fontosabb szakirodalmak
áttekintése és felhasználása. A munka gerincét azonban levéltári primer források feltárása és
feldolgozása adta. Kiegészítésként a világhálón megtalálható közgyűjteményi portálok anyagait
használtuk fel.
Kutatásunk legfontosabb helyszíne kétségtelenül a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár
Beregszászi részlege, illetve a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Apáczai Csere János
Könyvtára.
A dolgozat megíráshoz fontos támpontként szolgáltak a témával kapcsolatos nagyobb átfogó
munkák. A teljesség igénye nélkül néhány fontosabb munka: Paksa Rudolf: Magyar
nemzetiszocialisták, Paksa Rudolf: Szálasi Ferenc és a hungarizmus, Paksy Zoltán: Nyilas mozgalom
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Magyarországon 1932-1939, PETŐ Andrea: Nők a magyarországi nyilas mozgalomban és Varga
Krisztián: Ellenség a baloldalon: Politikai rendőrség a Horthy-korszakban. Ezen szakmunkák
segítettek elmélyíteni ismereteimet a témával kapcsolatban és nagyban hozzájárultak a munka
létrejöttéhez. A legfontosabb levéltári irategységek, amelyeket a kutatás során felhasználtunk:


Fond 45 – Ung vármegye alispánjának iratai;



Fond 67 – Beregszász megyei város polgármesterének iratai;



Fond 185 – A beregszászi járás főszolgabírájának iratai;



Fond 258 – Ugocsa vármegye alispánjának iratai;



Fond 259 – Ugocsa vármegye főispánjának iratai;



Fond 934 – Bereg – Ugocsa vármegye alispánjának iratai;



Fond 1034 – A kassai királyi törvényszék iratai.
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I. FEJEZET
A MAGYAR KÜLPOLITIKA ÉS AZ ELSŐ BÉCSI DÖNTÉS

Magyarországon a szélsőjobboldal megerősödéséhez kétségtelenül hozzájárultak a
külpolitikai események is. Adolf Hitler pályája elején nyomatékosította, hogy egyik célja Európa
térképének „átrajzolása” lesz. A hitleri Németországnak 1935-1939 között több területet is sikerült
vissza-, illetve megszereznie: a Rajna-vidéket elfoglalta, a Saar-vidék visszacsatolta.1 Ennek a
területszerzési politikának volt az egyik következménye 1938. március 12-én, hogy a Wehrmacht
bevonult Ausztriába. Ausztria bekebelezésével a náci Németország közvetlen szomszédja lett a
Magyar Királyságnak.2 Az Anschlusst követően merőben megváltozott az akkori miniszterelnök,
Darányi Kálmán politikájának arculata is. Egyes állítások szerint párbeszédet kezdeményezett a
nyilas-hungarista körökkel, mandátumot és pozíciókat ígért az együttműködésért cserébe.
Beszédeiben Németországgal szorosabb együttműködésre hívta fel a figyelmet.3 Darányit egy
németországi látogatása során a „Magyarország” című lap berlini szerkesztője telefonon kereste meg.
Arra a kérdésre, hogy mit is gondolt Hitlerről, a következőképpen válaszolt: „Rendkívül érdekes volt
a fogadtatás. Csak annyit mondhatok, hogy mély benyomást tett rám a Kancellár úr személyisége”. 4
A kormányzónál végül akkor szakadt el a cérna, mikor kiderült, hogy Darányi és Szálasi tárgyalásokat
folytatnak. Nem sokkal ezután Horthy Miklós magához rendelte. Kérdőre vonták és nyomást
gyakoroltak rá, amelynek következtében beadta felmondását.5 Nem sikerült az elvárásokat teljesítenie
a téren, hogy visszaszorítsa a szélsőjobboldali elemeket, valamint távolság tartó külpolitikát
alkalmazzon Németországgal szemben.
Az 1938-as évben felgyorsultak az európai külpolitikai események, amely Magyarországot
is érintette. Lehetőség nyílt arra, ami közel 20 éve megrázta, foglalkoztatta és összefogta a magyar
társadalmat: a revízióra. 1938 szeptemberében a nagyhatalmak Münchenben találkoztak. Benito
Mussolini, Neville Chamberlain, Édouard Daladier és Adolf Hitler a Csehszlovák kérdés rendezése
érdekében folytattak párbeszédet. A döntés által a Szudéta-vidék a náci Németország fennhatósága
SZAKÁLY Sándor: Volt-e alternatíva? - Magyarország a második világháborúban. Ister Kiadó és Kulturális
Szolgáltató Iroda, Budapest,1999. 57. (a továbbiakban: SZAKÁLY, 1999)
2
NÉMETH István: 20. századi egyetemes történet I. Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 78. (a továbbiakban: NÉMETH, 2005)
3
ROMSICS Ignác: A Horthy-korszak. Helikon Kiadó, Budapest, 2018. 237. (a továbbiakban: ROMSICS, 2018)
4
Prágai Magyar Hírlap, 1937. november (16. évfolyam, 250-273 / 4396-4419. szám). Elérhető:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/PragaiMagyarHirlap_1937_11/?query=dar%C3%A1nyi%20k%C3%A1lm%C3
%A1n%20minisztereln%C3%B6k%20besz%C3%A9de%20n%C3%A9metorsz%C3%A1g&pg=232&layout=s
(2019.11.01)
5
ROMSICS, 2018. 237-238.
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alá került. Csehszlovákia sorsáról gyakorlatilag a feje fölött döntöttek, nem is képviselhették magukat
a konferencián, a brit miniszterelnök pedig gyakorlatilag mindent odaadott volna, hogy megköthesse
„korunk békéjét”.6 A nyugati hatalmak tehát nem csak hagyták Csehszlovákia feldarabolását, de
végig asszisztáltak is hozzá. Amikor a konfliktus kezdett kiéleződni, a magyarok megpróbáltak
támogatást szerezni álláspontjuk és követeléseik ismertetésére. Ezért még a müncheni konferencia
előtt többször tárgyaltak vagy legalábbis próbáltak tárgyalni a nagyhatalmakkal. 1938. augusztus 21én Horthy Miklós kormányzó, Imrédy Béla miniszterelnök és Kánya Kálmán külügyminiszter
Kielben tárgyaltak német vezetőkkel. Az érdemi tárgyalások augusztus 23-án kezdődtek meg
lényegében. A tárgyalások során a német külügyminiszter szinte rögtön a tárgyra tért és megkérdezte
Kányától, hogy mit szólna egy közös fegyveres fellépéshez Csehszlovákia ellen. Kánya egyértelmű
választ adott és Magyarország semlegességét emelte ki. Kánya hangsúlyozta, Magyarországnak egy
fegyveres akcióhoz legalább 1-2 évre lenne szüksége felkészülni, valamint aggodalmát fejezte ki az
iránt is, hogy Jugoszlávia semleges maradna-e egy esetleges incidens során. Hitler és Horthy Miklós
kormányzó szintén megbeszéléséket folytattak. Hitler szintén egy közös fegyveres fellépésről beszélt,
amit Horthy Kányához hasonló indokokkal utasított vissza. Horthy kitért arra is továbbá, hogy az
esetleges konfliktust Nagy-Britannia nem nézné jó szemmel. Az esetleges háború pedig valószínűleg
brit győzelemmel zárulna. Hitler erre dühösen kifakadt Horthyra, aki ezután befejezettnek tekintette
a tárgyalást. A német vezetők egész Szlovákia területével is kecsegtették a tárgyalások során a magyar
vezetőket, de ők egyértelműen ki akartak maradni egy fegyveres konfliktusból. Ribbentrop végezetül
kihangsúlyozta, amennyiben nem vesznek részt fegyveresen az akcióban, ne is számítsanak
segítségre.7 A következő német-magyar találkozóra 1938. szeptember 20-án került sor
Obersalzbergben. A magyar felet Imrédy Béla, Kánya Kálmán és Keresztes-Fischer képviselte. Hitler
tőle megszokott módon és habitussal a tárgyra tért, elmondta, hogy míg ő a brit miniszterelnökkel
folytat megbeszélést, addig Magyarország megtámadja Csehszlovákiát. A magyar képviselet kitérő
választ adott a fegyveres konfliktus eshetőségére. Hitler ekkor véglegesnek tekintette a párbeszédet
és kifakadva nyomatékosította, hogy nem hajlandó többet tárgyalni és a közelgő Müncheni
konferencián nem fogja felvetni a magyar követeléseket. A konferencián, mint ahogy tudjuk, valóban
nem ő, hanem az olaszok vetették fel a lengyel és magyar kisebbségek ügyét.8 A magyar külügy ekkor
Olaszország irányába fordult. Mussolini pedig állítólag politikai segítséget ígért az ügy kapcsán. 9
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NÉMETH, 2005. 36.
SALLAI Gergely: A határ megindul. Kalligram Kiadó, Budapest, 2008. 85. (a továbbiakban: SALLAI, 2008)
8
SALLAI, 2008. 90.
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Uo. 91.
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A müncheni konferencia kezdetén magyar részről történt egy igencsak ominózus eset. Kánya
Kálmán magyar külügyminiszter Münchenbe küldte gróf Csáky Istvánt, hogy ismertesse a magyar
álláspontokat egy esetleges revízió lehetőségéről. Egyes állítások szerint Csáky a konferencia kezdete
előtt a rendőrkordont áttörve adta át az olasz külügyminiszternek, Galeazzo Ciano grófnak a magyar
követeléseket.10 A források ellentmondásosak, hogyan is került át a jegyzék a nagyhatalmakhoz, de
egy biztos, a Duce a konferencián felvetette a magyar és lengyel kisebbségek rendezésének ügyét,
ami egy mellékletbe is belekerült. A mellékletbe belekerült, hogy amennyiben Prága és Budapest
nem tudna megegyezni, úgy a vitás kérdésekről ismét négyhatalmi döntés fog születni. 11 A
tárgyalások 1938. október 9-13. között zajlottak, Komáromban, a magyar delegáció vezetői Kánya
Kálmán és Teleki Pál voltak. A magyar fél álláspontja szerint az 1910-es népszámlálást vették alapul
és 14 153 négyzetkilométer átengedését kérték 1 millió 90 ezer lakossal. A tárgyalások során a
magyar fél, különösképpen Teleki Pálnak köszönhetően, nagyon felkészült volt, a csehszlovák
delegációt pedig, ez váratlanul érte. Jozef Tiso, a Csehszlovák küldöttség vezetője, a tárgyalások
során szinte csak az időt húzta. A tárgyalások nem sokkal ezután megszakadtak. A megbeszélések
sikertelensége miatt feszült hangulat lett úrrá Budapesten. A nyilaskeresztesek hevesen támadták a
kormányt, azzal, hogy elszalasszák a revízió esélyét.12 A tárgyalások megszakadása után azonnal
követek indultak Rómába és Obersalzbergbe. A nagykövetek és más diplomata küldöttek által pedig
a britekkel és franciákkal megkezdődött az egyeztetés egy esetleges négyhatalmi konferenciáról.
Csáky István Rómába, Darányi Kálmán Obersalzbergbe utazott, előbbi tárgyalása sikerrel zárult,
utóbbinak viszont Hitler kirohanása jutott. London és Párizs egyaránt elutasító volt. Az olasz fél
azonban támogatásáról biztosította Csáky grófot.13
A négyhatalmi döntésből végül kéthatalmi döntés lett. A magyar és csehszlovák területi
rendezési kérdésekben német és olasz döntőbíróság hozott döntést. Kevesebb, mint hat héttel a
müncheni egyezmény után találkoztak a felek, de már a britek és franciák nélkül hozták meg a döntést,
akik nem is kívántak jelen lenni a konferencián.14 A döntést Bécsben 1938. november 2-án a
Belvedere palotában hozták meg. 15 A német és az olasz külügyminiszterek, Joachim von Ribbentrop
és Galeazzo Ciano írták alá a döntést. Az 1938. november 2-i első bécsi döntéssel gyökeres fordulat

BRENZOVICS László: Az első bécsi döntés. Elérhető: https://karpataljalap.net/2013/11/07/az-elso-becsi-dontes
(2019.11.12)
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ZEIDLER Miklós: A revíziós gondolat. Kalligram Könyv – és Lapkiadó Kft, Pozsony, 2009. 278-279. (a továbbiakban:
ZEIDLER, 2009)
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ABLONCZY Balázs: A miniszterelnök élete és halála - Teleki Pál (1879-1941). Jaffa Kiadó, Budapest, 2018. 198-200.
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ZEIDLER, 2009. 278-279.
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MAGOCSI Paul Robert: With Their Backs to the Mountains–A History of Carpathian Rus and Carpathorusyns. Central
European University Press, Budapest–New York, 2015. 273.
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FEDINEC Csilla: A Magyar Szent Koronához visszatért Kárpátalja 1938-1944. Jaffa Kiadó, Budapest, 2015. 41.
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vette kezdetét. A döntés következtében Csehszlovákia 1523 km2 területet engedett át Podkarpatszka
Ruszból a Magyar Királyságnak. Visszatért három város: Beregszász, Ungvár és Munkács.16 A
döntés értelmében a mai Kárpátalja egy része visszatért a Magyar Királysághoz. Magyarországnak
az első bécsi döntés után nem sokkal újabb revíziós lehetősége kezdett kibontakozni. A müncheni
válság után jelentős változások mentek végbe a Csehszlovák Köztársaságban. 1938. október 6-án
Szlovákia autonómiát kapott és létrejött az ún. második köztársaság: Cseh-Szlovákia.17
Podkarpatszka Ruszban is felgyorsulnak az események és a szlovákokhoz hasonlóan autonómiát
követeltek a helyi vezetők, amit 1938. október 9-én meg is kaptak. Megalakult az első autonóm
kormány, Bródy András vezetésével. 18 Bródy András pályafutása az autonóm kormány élén nem
tartott sokáig. A Cseh-Szlovák Köztársaság igazságügyi minisztere kérelmezte Bródy mentelmi
jogának visszavonását, ami be is következett. Az ok, amiért Bródy mentelmi jogát visszavonták az
volt, hogy Bertalan néven Magyarországnak kémkedett. Nem sokkal ezután le is tartóztatták, lakásán
pedig nagy összegű magyar kézpénzt találtak.19 Podkarpatszka Rusz autonóm kormányának Volosin
Ágoston lesz az új vezetője. Volosin egyik első döntése értelmében Podkarpatszka Rusz
központjának Husztot tette meg és ezzel egy időben elkezdte saját hatalmának kiépítését. Volosin
1939 januárjában betiltotta az összes olyan párt működését és tevékenységét, amely nem az ukrán
irányvonalat követte, aminek egyébként ő volt az egyik legnagyobb szószólója és képviselője.
Létrehozta saját pártját, az Ukrán Nemzeti Egyesülést, hogy hatalmát megszilárdítsa, több községben
megalapítja pártjának alapszervezeteit. 1939. február 12-én Podkarpatszka Ruszban választásokat
tartottak, és mivel Volosin betiltotta az ellenzéki pártokat, fölényes győzelmet aratott.20 Volosin még
1938 októberében létrehozta német segítséggel a Szics-Gárdát. Legfőbb célja a védelem és a rend
fenntartása, valamint az államellenes propaganda felszámolása.21 1939. március 14-én felgyorsultak
a külpolitikai események, létrejött az önálló Szlovákia, Volosinék pedig összehívták Kárpát-Ukrajna
szojmjának első ülést, amin kimondták Kárpát-Ukrajna függetlenségét.
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Az államfő Volosin

Ágoston lett, aki annak érdekében, hogy elkerüljön egy esetleges magyar támadást, táviratozott a
Führernek. A táviratban arra kérte Hitlert, hogy vegye védelmébe Kárpát-Ukrajnát.23 Kárpátalja
FEDINEC Csilla: Kárpáti Ukrajna – Vereckétől Husztig. Kalligram Kiadó, Budapest, 2014. 64.
FEDINEC Csilla: A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája, 1918–1944. Nostra Tempora sorozat 7. kötete –
Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely, 2002. 288. (a továbbiakban: FEDINEC, 2002)
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BRENZOVICS László: Nemzetiségi politika, visszacsatolt Kárpátalján. Kiadja a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség, 2010. 37. (a továbbiakban: BRENZOVICS, 2010)
19
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esetében a magyar kormánynak gyorsan kellett cselekednie. Még előző nap megkapták Hitler
támogatását Kárpátalja elfoglalását illetően, ekkorra már egyébként elhatározták, hogy a Führer
beleegyezése nélkül is megindítják a katonai akciót. Többek között azért is kellett gyorsan cselekedni,
mert felmerült, hogy a területet Románia vagy esetleg Lengyelország fogja birtokba venni. 24 Volt
még egy alternatíva: önálló Kárpát-Ukrajna a Harmadik Birodalom protektorátusa alatt, ami
stratégiailag is fontos lett volna a Szovjetunió elleni háborúhoz. A vasútvonalak stratégiai
szempontból valóban fontosak voltak a németek számára. Ezt bizonyítja az 1941. június 19-én
folytatott tárgyalás Budapesten Werth Henrik magyar vezérkari főnök és Franz Halder vezérezredes
között. Halder többek között kiemelte, hogy a kárpátaljai vasútvonalat, ha szükséges, bocsássák a
németek rendelkezésére. Az eset is szemlélteti, hogy a németeknek volt egy alternatívája a
Barbarossa-hadművelet előtt, ami érintette volna Kárpátalját. Ebből adódóan elképzelhető, hogy egy
önálló Kárpát-Ukrajna is hasonló célokat látott volna el és még szabadabb mozgásteret adott volna a
német hadműveleteket tekintve.
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Kárpátalja visszafoglalása 1939. március 15-én vette kezdetét, a

magyar honvédség három irányból, rosszul felfegyverzett csapatokkal vették birtokukba a területet.
Kárpátalján katonai, majd polgári közigazgatást vezettek be és többször felmerült az autonómia
lehetősége is.26
Az első bécsi döntés értelmében és Kárpátalja visszafoglalásával a mai Kárpátalja úgymond
két részletben került vissza a Magyar Királysághoz. A területi revíziók sikeres véghezviteléhez
kétségtelenül nagyban hozzájárult az olasz és német támogatás. Azt azonban érdemes hozzátenni,
hogy Magyarország más országok segítségére nem számíthatott, hiszen végig ellenséges országok
vették körül, akikkel szemben területi követeléseik voltak. Lengyelország volt a térségben az egyetlen
állam, amely baráti módon viszonyult a Magyar Királysághoz, de mint tudjuk, az ezer éves magyar
határ a második világháború kitörése miatt nem állt fent sokáig. A két másik nagyhatalom – NagyBritannia és Franciaország – pedig passzív volt Magyarország irányában. Teleki Pál a londoni
követtel, Barcza Györggyel folytatott beszélgetése során hangzottak el a következő sokat mondó
sorok: „ A revízióba bele fogunk pusztulni, ez fog minket a háborúba belesodorni. Visszakaptuk a
Felvidéket, jó, vissza Ruszinszkót is, ezeket meg tudjuk még emészteni, átvenni, berendezni. Most
Erdélyen a sor, rettegek, mi lesz akkor. Ha Erdély visszajő, ezzel örökre elköteleztük magunkat a
németeknek, akik majd azután követelik az árát.”27 A területi revízióknak természetesen a németek
megkérték az árát. Ilyen volt a Volksbundnak megalakulása, ami térségünkben igen hamar létrehozta
24
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szervezetét. Pósaházán, Alsóschönbornban, Várpalánkán alakultak meg a helyi szervezetek, amiről
1939. augusztus 29-én tettek jelentést.

28

A következő lépés a csatlakozás az antikomintern

paktumhoz és ilyen lesz majd a későbbiekben a háromhatalmi egyezményhez való társulás is. A
terület gyarapodás következtében nőtt Németország befolyása Magyarországon. Az országon belül a
szélsőjobboldali és németbarát körök helyzete is erősödött ennek következtében. A háborúba való
belesodródás pedig csak emelte ezt a befolyást és következményeinek a súlyát.
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II. FEJEZET
SZÉLSŐJOBBOLDALI POLITIKAI PÁRTOK MEGJELENÉSE ÉS
TEVÉKENYSÉGÜK KÁRPÁTALJÁN 1938 ÉS 1944 KÖZÖTT

2.1 A szélsőjobboldali pártok előretörése az 1930-as években
Az 1929-es gazdasági válság természetesen a Magyar Királyságban is éreztette hatását. A
krízis kihatott az akkori politikai életre is, a válság során ismét megerősödtek a szélsőjobb és radikális
elemek. Nagyobb társadalmi bázisra sikerült szert tenniük, ami magába foglalta a középosztály
mellett a szegényparasztokat, kispolgárságot és a munkásosztály körében is felkapottak lettek. 29 A
gazdasági válság 1928-29-ben először a mezőgazdaságban éreztette hatását. A túltermelés
következtében 1929-33 drasztikus árcsökkenést vont maga után. A mezőgazdaság válságát azért is
érdemes kiemelni, mert a szélsőjobboldal legnagyobb társadalmi bázisát a földművesek adták.30
Az 1930-as években Magyarországon az első német nemzetiszocialista modellt követni
kívánó mozgalom a Nemzeti Szocialista Magyar Munkáspárt volt. A párt olyannyira próbált
hasonlítani a német náci pártra, hogy például a horogkereszt 1933. szeptember 18-i betiltásáig a német
szimbólumot használta jelképének. Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter tiltotta be a szimbólum
használatát Magyarországon azon oknál fogva, hogy az a Harmadik Birodalom hivatalos jelképe. A
mozgalom az 1933-as esztendőben kezdte használni a Kaszáskeresztes Párt megnevezést. A párt
vezetője Böszörmény Zoltán volt.31 Ugyancsak az 1930-as években alakult meg a Meskó Zoltán–féle
Nemzeti Szocialista Magyar Földműves és Munkáspárt. Meskó és Böszörmény kezdetben még
hajlottak a fúzióra, azonban a személyes ellentétek és rivalizálás miatt nem jött létre az egység. Meskó
1932 nyarán jelentette be pártja megalakulást és mivel parlamenti képviselő volt, a párt ebből adódóan
országgyűlési képviseletet is kapott. A Meskó–féle pártban szerepet játszott gróf Pálffy Fidél is, aki
később saját pártszervezésbe kezdett. Az 1933-as esztendőben gróf Festetics Sándor nagybirtokos
országgyűlési képviselő kezdett szélsőjobboldali szervezkedésbe, végeredményként 1933 nyarán
bejelentette a Magyar Nemzeti Szocialista Párt létrejöttét. A 30-as években főként a fentebb említett
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pártok játszottak szerepet a szélsőjobboldali politikába. Hol egyetértve, hol külön utakon lavíroztak
a mindennapokban. A szervezkedések és társadalmi bázis építése vidéken zajlott leginkább. 32
1935-ben jött létre Szálasi Ferenc Nemzeti Akarat Pártja. 33 A párt 1937. április 15-ig
működött, ugyanis akkor Darányi Kálmán miniszterelnök betiltotta a párt működését. Szálasi a párt
betiltása után szinte azonnal munkához látott és 1937. október 24-én Széchenyi Lajossal és Endre
Lászlóval karöltve megalakították a Magyar Nemzeti Szocialista Pártot. A Darányi Kálmán vezette
kormány azonban ezt a pártot is betiltotta 1938. február 21-én.34 Az imént látott két eset is jól
szemlélteti, hogy a kormány próbálta kordában tartani és lehetőség szerint fel is számolni a
szélsőjobboldali törekvéseket. Hubay Kámán a választások előtt azonban újraszervezte a pártot és
1939. március 15-én megalakult a Nyilaskeresztes Párt. Szálasi ekkortájt már börtönbüntetését
töltötte, érdemben nem tudott bekapcsolódni az 1939-es választásokba.35
Az elvesztett területek visszacsatolása szerepelt a Szálasi–féle pártok valamennyi
programjában. Szálasi egy irreális Nagy Magyarországot szeretett volna létrehozni, amiben teljes
egészében egyesítette volna a Trianon során elvesztett területeket, ez lett volna az úgynevezett
Hungária Egyesült Földek. Az elképzelésiben szerepelt ennek megfelelően a Felvidék és Kárpátalja,
de még a Horvát-Szlavónföld is. 36 A visszacsatolt területek új lehetőséget jelentettek a
szélsőségeknek. Bővült az ország területe, ezzel együtt a lakosság is, ebből adódóan lehetett saját
társadalmi bázisukat erősíteni. A nyilas párt aktív volt a visszacsatolt régiókban.37 A szélsőjobboldali
pártok képviselői és aktivistái többször megfordultak a mai Kárpátalján. A látogatások különbözőek
voltak, néha titokban küldték el a párt embereit, hogy beszervezzék a helyeiket. Máskor nyilvános
keretek között jelentek meg, beszédeket tartottak, konzultáltak a helyi pártvezetőkkel. Hubay Kálmán
1938. december 13-án Ungváron járt, egy zárt ülés keretein belül megszervezte a helyi nyilas pártot.
1941. július 21-én már Szálasi Ferenc kereste fel az ungvári párttagokat.38 1942. augusztus 31-én
Szálasi a beregszászi nyilasokat kereste fel. 39 Az imént leírt felsorolásból is látszik, hogy az
országjáró körutak során a mai Kárpátalját is célba vették a szélsőjobboldali vezetők.
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2.2 Nyilaskeresztes Párt
A szélsőjobboldali pártokról vidékünkön már az első bécsi döntés előtt is hallottak a helyiek.
Ezt bizonyítja Mikli József beregardói vagyonos földműves esete is. Mikli József kihallgatása során
mondta el a csendőröknek, hogy 1938-ban a „csehmegszállás” alatt már hallott a Festetics Zoltán–
féle Nyilaskeresztes Pártról. A mozgalommal közelebbről Pikó Károly beregszászi lakos révén
ismerkedett meg. Pikó Károly beregszászi lakos volt. Vallomása szerint a Pálfy Fidél–féle Egyesült
Magyar Nemzetiszocialista Párt Budapesten az Akadémia utcában működő irodájának vezetője bízta
meg azzal, hogy Beregszász és környékén szervezze meg a pártot. Mikli Pikónak segített agitálni a
térségben, ez idő során körülbelül 50-60 embert szerveztek be. Munkájukat segítette Szabó Károly
beregszászi lakos is. Beszámolójuk szerint engedélyt kaptak Beregszászban a párthelyiség
megalakítására a rendőrségtől. Az eset kapcsán elmondható, hogy a nyilaskeresztes mozgalmak, ha
csak hírből is, de megjelentek a térségben még a visszacsatolás előtt.

Valamint akárcsak

Magyarország más részein, itt is a földművesek körében kezdtek el toborozni a leghamarabb. A
rendőrségi jelentésből az is kiderül, hogy a Hungarista Magyar Nemzetiszocialista Párt működését
szintén engedélyezték. A párt alapításában részt vettek Kiss József kőműves, Kertész Béla
magántisztviselő, Strek István gazdálkodó, Csutka István ácssegéd. Fontos kiemelni az esetből
adódóan, hogy nem csak a Szálasi-féle párt jelent meg a régióban, amit a fenti történések is igazolnak.
Meg kell említeni a helyi karhatalom és vezető szervek szerepét, bár engedélyezték a párthelyiségek
megnyitását, a legkisebb szabálysértésekért vagy feljelentésekért nyomozást indítottak. Az alábbi
történet is egy feljelentés kapcsán lett dokumentálva. 40 Bucsu (Búcsú, Bulcsú) egy kisközség volt,
ma Beregszász városához tartozik. A Nyilaskeresztes Párt emberei ebben a kisközségben is
megjelentek. A történésekről, ahogyan Beregardóban is, egy feljelentést követően lefolytatott
vizsgálat eredményeiből tudunk meg információkat. Zsák Andor helyi lakos tett feljelentést Kiss
József beregszászi lakos, illetve egy ismeretlen budapesti nyilas személy ellen. Az események
Krajnik Vencel kocsmájában és otthonában zajlottak le. Az eset eléggé szövevényes és olykor
komikus is, de általa betekintést kaphatunk a mindennapi emberek viszonyulásához a
szélsőjobboldali eszmékhez és bepillantást nyerhetünk abba is, hogy próbálták maguknak megnyerni,
beszervezni a „kisembereket”. Az események kapcsán sokat mondó, hogy Zsák nem is volt ott a
történések során, csupán Nádas Gábortól hallott az esetről. Eredetileg Nádast szerették volna
beszervezni, át is adtak neki propagandaanyagokat és felkérték a helyi pártszervezés lebonyolítására.
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Azonban, mint vallomásából kiderült, nem tett eleget ennek, az eseményekről ő számolt be Zsák
Andornak, aki később megtette a feljelentést. A vallomásokból kiderült, hogy Kiss József volt a helyi
Nyilaskeresztes Párt vezetője és szervezője. Nádas beszervezési kísérlete során ő és az ismeretlen
budapesti nyilas ismertették a párt céljait és azzal kecsegtettek, hogy fellépő problémák esetén bátran
forduljon Kisshez, ő megoldja a bonyodalmakat. Krajnikék úgy kapcsolódtak az ügyhöz, hogy az ő
házukban történt meg a találkozó. Majd onnan át szerettek volna menni Krajnikék kocsmájába,
azonban a feleség ezt megtiltotta azon oknál fogva, hogy nincs borkimérési engedélyük (a
vallomásokban elhangzottak, hogy Kissék ittasak voltak és bort szerettek volna, ezt azonban
tagadták). Krajnik Vencel nem tartózkodott otthon az eset során, Krajnikné pedig nem volt bent a
szobában a beszélgetés során. Vallomásukban ezt kölcsönösen el is mondták, mindazonáltal
nyilvánvalóan a férj és feleség a saját szerepüket igyekeztek kisebbíteni az ügy kapcsán. Az viszont
kérdéseket vet fel, hogy miért pont az ő házukban próbáltak meg beszervezni embereket. Talán azért,
mert ők maguk is szimpatizáltak az eszmékkel vagy talán csak azért, mert a község egyetlen kocsmája
az övék volt? Vallomásokban több más név felbukkan, például is kiderült, hogy Kissék hárman
voltak, az egyik illető Kalmár Dezső, a másik személy ismeretlen. Mindketten Budapestről érkeztek.
Az ügy felgöngyölítése során felmerült további két név, Krajnik Béláé és Lukovics Bertalané.
Lukovics Krajnikék otthonába látogatott, a három másik férfi nála érdeklődtek, hogy tudna-e valakit,
aki vezetné a helyi pártot. A válasz nemleges volt, a házból kilépve véletlenül látta meg Krajnik Bélát,
akit beküldött a házba azzal az indokkal, hogy keresik. Lukovics Bertalant is megpróbálták
beszervezni, ő azonban állítása szerint nem politizál, ebből adódóan megtagadta a felkérést. Krajnik
kilépve összeszidta Lukovicsot amiért beküldte oda. Érdekes módon a ház előtt tartózkodó Lukovics
látta bemenni Nádas Gábort Krajnikékhoz, rövid időn belül azonban távoztak különböző irányba.
Érdemes betekinteni a nyomozást vezetők véleményébe is. A nyomozás során a hatóságok arra a
következtetésre jutottak, hogy Nádas Gábor személyes okokból próbálta Kiss Józsefet megvádolni.
Az ok véleményük szerint az lehetett, hogy Kiss többször figyelmeztette Nádast, ne vállaljon
iparengedély nélkül kőműves munkát, mert feljelenti érte. A feljelentésnek ebből adódóan lehettek
személyes okai is és nem vehetőek kézpénznek az érintettek vallomásai. Egy dolog azonban
bizonyos: pártszervezési kísérlet lezajlott a térségben és a hatóságok megfigyelés alatt tartották Kiss
Józsefet.41
A pártszervezési tevékenység során az úgynevezett „nyilas házak” a helyi pártirodák
szerepét töltötték be. Itt gyűltek össze a helyi párttagok, tanácskoztak, megbeszéléséket folytattak.42
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Hubay Kálmán a beregszászi főszolgabíró hivatalnak küldött jelentéséből fontos információkat
kaphatunk, hogy a térségben hol voltak ezek a bizonyos „nyilas házak” és kik voltak azok a
személyek, akiknek az otthonukba berendezték ezeket a helyi bázisokat.
1. táblázat: „Nyilas házak” a beregszászi járásban

Település

Párt

Helyi pártvezető
neve/Párthelyiség
fenntartója

Párthelyiség
bejelentésének
időpontja

Beregdéda

Nyilaskeresztes Párt

Lusánszki József

1939. július 27.

Beregszász

Egyesült Magyar
Nemzetiszocialista Párt

Pikó Károly

Ismeretlen

Beregszász

Nemzeti Szocialista
Magyar Párt – Hungarista
Mozgalom

Beregszász

Nyilaskeresztes Párt

Helyi pártszervezők:
Kiss József, Kertész
Béla, Strek István,
Csutka István
Kiss József

Beregújfalu

Nyilaskeresztes Párt

Jutahar Zsigmond

1939. augusztus 22.

Kígyós

Nyilaskeresztes Párt

Jaró Ferenc

1939. július 26.

Nagybereg

Nyilaskeresztes Párt

Varjú István

1939. augusztus 23.

Nagymuzsaly

Nyilaskeresztes Párt

Nagy Pál

1939. augusztus 22.

Tiszacsoma

Nyilaskeresztes Párt

Pap András

1939. augusztus 22.

Ismeretlen
Ismeretlen

(Saját szerkesztés)
Forrás: KTÁL, Fond 185. Op. 1. Od.zb. 4. 1-2., KTÁL, Fond 185. Op. 1. Od.zb. 6. 1-9.

Ezeket a bizonyos „nyilas házakat” többnyire a nagyobb településéken hozták létre.43 A fent
látható táblázatban megfigyelhető, hogy Beregszász vonzáskörzetében több településen is hoztak
létre párthelyiséget. Beregszászban több szélsőjobboldali párt is működött. Arról nem sikerült
információkat találnunk, hogy ezek együttműködtek-e valamilyen formában vagy egymástól
elkülönülve folytattak propagandatevékenységet. A táblázatban szereplő települések listájából arra
következtethetünk, hogy térségünkben egy nagyobb település (ami adott esetben Beregszász) körül
több más párthelyiség alakult. Ennek oka abban keresendő, hogy így nagyobb befolyást tudtak
szerezni a helyiek körében, mintha csak Beregszászban működött volna párthelyiség. Valamint az is
egy szempont volt, hogy saját községében értelemszerűen mindenki jobban tájékozódik, tudják kik
szervezhetőek be, kik fogékonyabbak az eszmékre, a helyi agitátorokban jobban megbíztak.
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A szélsőjobboldali szervezkedések Ugocsában is lezajlottak. Tiszaújlakon Homoki László,
Boros Ferenc, valamint Mihalics Jenő ellen indítottak nyomozást a hatóságok. Az előbbi kettő a
Futura ( Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi Részvénytársasága) munkatársai voltak, míg
utóbbi MÁV alkalmazott és a tisztaújlaki hitelszövetkezet elnökségi tagja. A nyomozás indítéka az
volt, hogy az adott személyek aktívan kivették a részüket a helyi Nyilaskeresztes Párt szervezéséből.
1941. január 13-án Ugocsa megye főispánjának küldött jelentésből kiderül, hogy Homoki és Boros
párttagok voltak, viszont Mihalics Jenő nem szerepelt a párt névjegyzékében, így tisztázódott a
helyzete az ügy kapcsán. A Nyilaskeresztes Párt tiszaújlaki csoportja hetven embert ölelt fel, ami nem
volt kevés. A jelentésben szerepel az alábbi névsor: Czapáry Ferenc földbirtokos körzetvezető,
Balogh József kőműves helyettes, Homoki László járási vezető, Boros Ferenc helyi csoportvezető,
Szabó Gyula szervező, Herczeg Sándor titkár és Harapka Sándor pénztáros. A felsorolásból választ
kapunk arra, hogy kik volt a térségben a párt vezetői és meggyőződhetünk arról, hogy nem feltétlen
csak fölművesek és munkások alkották a párt helyi csoportját. Nem sokkal később egy levelet intéztek
Darányi Bélához (a Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi Részvénytársaságának alelnöke)
azt kérve, hogy mentsék fel vagy helyezzék át románok lakta településre Homoki Lászlót és Boros
Ferencet, máskülönben tevékenységük miatt nem fog megerősödni Tiszaújlakon a Magyar Élet
Pártja. Azt talán nem kell részletezni, hogy a helyi hatóságok kormánypártiak voltak, szinte
valamennyi tisztséget ők töltötték be. Azt viszont érdemes megemlíteni, hogy meggátolták a
nyilaskeresztes terjeszkedést, a párt híveit egzisztenciájuk elvesztésével sújtották, vagy egy kevésbé
problémás helyre helyezhették, így elszigetelve őket az agitációtól. Darányi Béla levélben válaszolt
Siménfalvy Árpád főispánnak. Darányi levelének lényege, hogy a két férfi ártatlan és egyoldalú
információkra hivatkoznak ellenük, megkérte továbbá a főispánt, hogy a két illetőt személyesen is
hallgassa ki. A forrásokból kiderül, hogy vallomásukban elismerik a tagságot, azonban a vezető
szerepkör betöltését nem. A pártból állításuk szerint már 1941. január 28-án kiléptek.44 Tiszaújlakon
130–140-re volt tehető a tagok száma és a levéltári forrásokból kiderült, hogy volt helyi női és ifjúsági
szervezet is. 45 Végül a párt helyi szervezete egy 1943. január 20-i jelentés szerint Szabó Gyula
behívása következtében megszűnt.46
A nők feladata a párton belül leginkább kimerült abban, hogy teadélutánokat szerveztek,
élelmiszercsomagokat juttattak el a rászorulóknak. Leginkább a szociális szférában kellett
tevékenykedniük és oda is terelték őket belépésükkor. Akadtak természetesen olyanok is, akik bele
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szerettek volna szólni a politikába is, nem csak nőkre leosztott szerepet viselni. 47 A helyi
szerveződésekben is akadt olyan női párttag, aki nem csak teadélután szervezésével töltötte napjait.
Ilyen volt Gáthy Sári is. A magyar kir. huszti határvidéki kirendeltség bizalmas jelentéséből derült
fény Gáthy Sári tevékenységére. Husztról kellett volna Nagyszőlősre utaznia és az ottani
pártvezetőknek előadást tartania. Gáthy Sári oktatónő volt a párton belül, 30-as éveiben járt és elvált
asszony volt. Nagyszőlősön egy tanfolyamot kellett volna tartania a párt célkitűzéseiről,
pártfegyelemről és az összefogás fontosságáról. A tanfolyamra végül nem került sor. A jelentések
szerint Gáthyt Budapestre rendelték ismeretlen oknál fogva a pártközpontba.48 Valószínűsíthető,
hogy Gáthy Sári a női körzetvezető tisztségét is betöltötte. Ezeket a nőket gyakran rendelték fel a
fővárosba tájékoztatásra.49 Gáthy esetében az az említésre méltó és kiemelkedő, hogy nem maradt
meg a tipikusan nőkre szabott elvárásnál. Talán ő lehetett a térségben az első számú női vezető, de ez
csupán feltételezés, az viszont sokat elárul, hogy megfigyelés alatt tartották és oktatóként ő adott
volna át irányelveket, ami arra enged következtetni, miszerint ténylegesen vezető pozíciót töltött be
a térségben.
2. táblázat: Nyilaskeresztes Párt vezetői és szervezői a nagyszőlősi járásban

Település

Párt

Helyi pártvezető
neve/Párthelyiség
fenntartója

Tiszaújlak

Nyilaskeresztes Párt

Szabó Gyula

130-140

Tiszasásvár

Nyilaskeresztes Párt

Lyubka János szervező

3

Nyilaskeresztes Párt

Bogár József körzetvezető
Rácz István - városvezető

350

Nagyszőlős

Taglétszám

(Saját szerkesztés)
Forrás: KTÁL, Fond 259. Op. 1. Od.zb. 2.

A szélsőjobboldali szervezkedés Ung vármegyében is felütötte a fejét. A helyi hatóságok
azonban folyamatosan próbálták hárítani és akadályozni kibontakozásukat. Nagykaposi, szirénfalvai
és a mocsakerészi párthelyiségeket a helyi hatóságok bezáratták. A nagykaposi párthelyiség bezárását
a nem megfelelő körülményekre hivatkozva tették meg a hatóságok. Az eset során Csengery Antal és
Balogh Kálmán fellebbezett. A nagykaposi főszolgabírónak, Megyery Lórándnak küldött
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kérelmükben próbálták meg bizonyítani, hogy egy vidéki párthelyiségnek teljesen megfelelő
körülmények uralkodnak. A hatóságok szerint, azonban közegészségügyi és tűzrendészeti
szempontból nem feleltek meg az elvárásoknak. Kossey János alispán a főszolgabíró döntésére
hivatkozva és megerősítve azt, elutasította a fellebbezést, ezután a helyi pártvezetésnek a
belügyminisztériumhoz kellett folyamodnia, hogy újra kivizsgálják az ügyüket. A korláthelmeci
szerveződéssel hasonló eset játszódott le, akárcsak Szirénfalván. Az esetekből világosan kirajzolódik,
hogy a hatóságok és a helyi szervek nem hagyták érvényesülni a Nyilaskeresztes Párt tagjait és
folyamatos akadályokat görgettek eléjük. 50
3. táblázat: Nyilaskeresztes Párt vezetői és szervezői Ung megyében

Település

Párt

Nagykapos

Nyilaskeresztes Párt

Korláthelmec

Nyilaskeresztes Párt

Helyi pártvezető
neve/Párthelyiség
fenntartója
Balogh Kálmán
Csengery Antal
Gazda István

Szirénfalva

Nyilaskeresztes Párt

Tóth György

Nagykaposi járás

Mokcsakerész

Nyilaskeresztes Párt

Balogh András

Nagykaposi járás

Homok

Nyilaskeresztes Párt

Homoki Zsigmond

Ungvári járás

Járás
Nagykaposi járás
Ungvári járás

(Saját szerkesztés)
Forrás: KTÁL, Fond 45. Op. 1. Od.zb. 35.

2.3 Magyar Nemzetiszocialista Párt
Az 1939-es úgynevezett „pünkösdi választásokon” egyfajta együttműködés jellemezte a
szélsőjobboldali mozgalmakat. A választásokon a kormánypárt után a legtöbb szavazatot kapták. Az
egység azonban nem tartott sokáig, a vezérelv, program, elképzelések nem egyeztek, így az amúgy
is törékeny szövetség széthullott. 1940 őszére a nemzetiszocialista egység teljesen megbomlott. A
feszültségeket csak fokozta Hubay és Ruszkay kizárása, amit párton belül sem néztek jószemmel.
1941. szeptember 14-én Pálffy és Baky kiléptek a pártból, ami még megosztottabbá tette a
mozgalmat. Pálffyék közben újra alakították a Magyar Nemzetiszocialista Pártot. Nem sokkal később
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pedig szövetségre léptek Imrédyvel.

51

Az adott fejezetben a Magyarság 52 által leközölt cikkekből

próbálok betekintést nyújtani abba, hogy hogyan is érintették a térségünkben lévő helyi szervezeteket
a felsővezetésben kibontakozó konfliktusok. A Magyarság politikai napilap a jobboldali szélsőségek
egyik legfontosabb sajtófóruma volt, általa betekintést nyerhetünk a mozgalmak mindennapjaiba.
A Magyarságból több értékes információt kaphatunk a térségünkben lezajlott
szélsőjobboldali tevékenységekről és eseményekről. A lap leközli, hogy melyik településeken
alakultak meg a helyi pártszerveződések és kik álltak a csoportok élén. Bereg és Ugocsa megye
vezetője Baranyai József volt.53 Baranyai aktívan tevékenykedett, hogy a párt minél nagyobb teret
tudjon nyerni magának a térségben. A szélsőjobboldali mozgalmak nemcsak Bereg vármegye
Beregszászi járásában jelentek meg, hanem a Vásárosnaményiban is. Több településen is működött
párthelyiség, ilyen volt többek között: Vásárosnaményban, Gelénesen, Barabáson, és Tarpán. Ezeket
a szerveződéseket Baranyai személyesen látogatta meg. A vizitje során vele tartott a megye női
vezetője is. Arról nem sikerült információt találnom, hogy ki volt ez a bizonyos női vezető és
mennyire volt kiterjedt a szerveződés, de a leközölt cikkből bizonyosságot kaphatunk a nők
jelentlétéről a helyi pártokban. 54 Baranyai tevékenységéről gyakran születtek cikkek a Magyarságban,
sőt volt olyan is, hogy címlapra is került. Az anyaországi események hatással voltak a helyi pártéletre
is. Térségünkben is komoly változásokat hozott a törékeny szélsőjobboldali egység felbomlása. Bereg
és Ugocsa megyékben 74 helyi szerveződés lépett ki a Nyilaskeresztes Pártból és csatlakozott a
Magyar Nemzetiszocialista Párthoz. Baranyai megyevezetőként kilépett és követte Pálffy Fidélt régi–
új pártjába. Kilépésével egyfajta láncreakciót idézhetett elő a helyi nyilas sorokban, ugyanis többen
követték a példáját, sőt talán az ő sugallatára tették meg a kilépést. Többek között Munkács 796 taggal
és szinte az összes munkácsi járásban található település, de követték még az ilovasi, latorcai,
alsóvereckei-szolyvai járások vezetősége is. A kilépést követően Bereg és Ugocsa megye szervezői
egy levelet intéztek magának Szálasi Ferencnek. „Pártvezető Testvér! Tisztelettel jelentjük, hogy a
vezetése alatt álló Nyilaskeresztes Pártból a mai napon tartott vezetőségi értekezlet határozata alapján
testületileg kiléptünk és csatlakoztunk a Magyar Nemzetiszocialista Párthoz.” A szakításnak több oka
is volt: elégedetlenség a legfelsőbb vezetés által hozott döntésekkel, rosszul megválasztott stratégia
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és a hite hagyottság.55 Szálasi Ferenc pártjának ez komoly érvágás lehetett, hiszen a helyi
szerveződések egy jelentős része nem kért tovább belőle és a Nyilaskeresztes Pártból sem. A 74
szervezet kilépése valóban komoly veszteség volt, jelentős támogató bázist veszített el ezzel
térségünkben.
A történet folyatásaként Baranyai maga közölt egy cikket a Magyarságban, ahol kilépésének
okát taglalta. Kilépésének tárgyát az elvi, személyi és szervezési összeférhetetlenségben jelölte meg.
Nem értett egyet a párttal, ahogyan az a nemzetiségi kérdést megközelítette. Nemtetszését fejezte ki
a párt üzleti ügyei kapcsán, ami szerinte nem volt összeegyeztethető a mozgalom erkölcsi értékeivel.
A probléma valódi oka azonban az lehetett, hogy nem kapott elég szabadságot és hatalmat.
Sérelmezte, hogy a vezetőknek csak a felelősség jut, de más egyéb nem. Ez valóban így volt, Szálasi
mindent kontrollálni akart. Személyesen tárgyalt minden vezetővel. Akivel nem értett egyet, azt
egyszerűen leváltotta, ebből adódóan sokan távoztak a pártból.56 Megemlíti a pártban lévő belső
ellenséget, akik kiszorítják a kezdetektől harcoló és alapító tagokat. Odaszúrt magának Szálasinak is
egyet „nagy tévedésben van Szálasi Ferenc, ha azt gondolja, hogy a magyar nemzetiszocializmusnak
ő a szülő atyja, lehet, hogy az általa képviselt hungarizmusnak igen, de másiknak nem”.
Hungarizmusról megjegyezte, hogy Prohászka Ottokártól hamarabb hallotta, minthogy hallotta volna
Szálasi nevét.57 Nem sokkal a cikk közlése után Baranyai a Magyar Nemzetiszocialista Párt országos
központjában járt, ahol találkozott a pártvezérrel, Pálffy Fidéllel. A találkozás alkalmával Baranyait
kinevezték Bereg és Ugocsa vezetőjének. Lényegében a pártcsere után megtarthatta pozícióját.
Komlóssy László kilépése is komoly veszteséget jelentett. Komlóssy Munkács és további 21 község
vezetője volt a térségben.58
Az események után egy kisebb sajtóharc bontakozott ki a felek között. A Pesti Újság cikket
közölt arról, hogy valójában nem lépett ki 74 szervezet a pártból, csupán néhány ember követte a
kizárt Baranyai Józsefet. A viszontválaszban tagadta a kizárást és kifejtette, hogy a kilépés megtörtént
a szervezetek részéről. Baranyai ugyan megerősítette, hogy vannak még a térségben, akik a
Nyilaskeresztes Párt tagjai, de előbb-utóbb ők is csatlakozni fognak hozzájuk. 59 A Pesti Újságban a
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pártból kilépőket csak „néhány fröccsöző cimborának” nevezték. A Magyar Nemzetiszocialista
Párthoz 1850 tag csatlakozott. Közel 2 ezer ember valóban nem volt kevés és igencsak felduzzadt a
Nemzetiszocialista Párt követőinek a száma a térségben.60 Baranyai

vezetésével a térségben

megkezdődött a pozícióerősítés Több beregi és ugocsai szervezetnél jártak.61
A következő eset már nem volt annyira sikertörténet Baranyai József életében. Egy még
feltételezhetően 1941 februárjában történő esemény miatt elővették a hatóságok. Baranyai Kígyós
községben egy magántulajdonban lévő házban kb. 40 fő előtt fejtette ki, hogy közel a hatalomátvétel
és Szálasi Ferenc lesz a vezető. A jelenlévőknek elmondta, hogy a grófoktól, papoktól és a zsidóktól
elkobzott földeket szét fogják osztani a szegények között és mindenki kapni fog 25 holdat. Baranyai
elismerte, hogy vezető volt Bereg és Ugocsa megyében, így gyakran tartott gyűléseket, ahol beszélt
a földreformról és a zsidókérdés megoldásról, de a vádakat tagadta. A tanúk nem tudtak érdemlegesen
hozzá tenni az ügyhöz így csak 3 hónap elzárást kapott.62 Feltételezhetően ez a feljelentés bosszú volt
Baranyai ellen, amiért kivált a Nyilaskeresztes Pártból és folyamatosan támadta azt. Története
feltehetőleg akkor ért véget, mikor behívták frontszolgálatra, helyét ideiglenesen pedig Csendőr
Tivadar vette át.63 Baranyai József további sorsáról nem sikerült információt találni.
A sajtóorgánumokból kapott információk segítségével betekintést kaphatunk a helyi
szélsőjobboldali mozgalmak életébe. Az adott esetben is több érdekes dolog körvonalazódik ki. Ilyen
maga Baranyai József is. Személyében egyfajta szélsőjobboldali vezért ismerhetünk meg vidékünk
esetében, aki Bereg és Ugocsa megyékben meghatározó szerepet töltött be a szélsőjobboldali életben.
Másodrészt érdemes megvizsgálni a fentebb már megemlített gondolatmenet folytatását, hogy az
anyaországi eseményeknek volt lecsapódása a helyi szintéren is. Vidékünkön is Pálffy Fidél és Baky
László Nyilaskeresztes Pártból való kilépese előtt egyfajta szélsőjobboldali egység állt fenn. Az
egység a forrásokból nyert információk szerint 1941 őszéig tartott. Az egység megszűnése után három
szélsőjobboldali mozgalom volt leginkább jelen térségünkben. A két jelentősebb a Nyilaskeresztes
Párt és a Magyar Nemzetiszocialista Párt, ők rendelkeztek a legtöbb követővel. Harmadik a Magyar

Magyarság- 1942-05-20 / 113. szám. Elérhető:
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarsagMilotayPetho_1942_05/?pg=188&layout=s&query=Ugocsa
(2020.03.07)
61
Magyarság- 1942-05-30 / 121. szám. Elérhető:
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarsagMilotayPetho_1942_05/?pg=286&layout=s&query=Ugocsa
(2020.03.07)
62
8 Órai Újság-1942-10-30 / 247. szám. Elérhető:
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/8OraiUjsag_1942_10/?pg=168&layout=s&query=Nyilas%20bereg (2020.03.07)
63
Magyarság- 1942-08-14 / 184. szám. Elérhető:
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarsagMilotayPetho_1942_08/?query=%20Baranyi%20J%C3%B3zsef%20Ber
eg%20megye&pg=138&layout=s (2020.03.07)
60

24

Megújulás Pártja volt, de az eddig feltárt levéltári forrásokból leginkább az tűnik ki, hogy ők voltak
a legkisebb tagszámmal rendelkező mozgalom, de ők és Pálffy Fidél Pártja valamelyest együtt
működtek.
2.4 Magyar Megújulás Párt
Imrédy Béla 1938. május 14. és 1939. február 16. között Magyarország miniszterelnöke volt.
Komoly pénzügyi szakértő, a Magyar Nemzeti Bank elnöki tisztségét is betöltötte. Művelt és
széleskörű kapcsolatokkal rendelkező személy volt. Az ő miniszterelnökségének idején történt az
első területi revízió. Az első bécsi döntés után merőben más politikát kezdett folytatni, jóval
németbarátabb lett, olyannyira hogy később úgymond kegyvesztett lett és távoznia kellett.
Szélsőjobboldali elkötelezettségének 1939. január 6-án adott hangot és a Pesti Vigadóban indította el
a Magyar Élet Mozgalmát. A távozása után ugyan maradt a kormánypártban, de nem sokkal később
kilépett és 1940. október 4-én megalakította saját mozgalmát, a Magyar Megújulás Pártját. A
nyilasoktól enyhébb álláspontot képviselt és felsőbb középosztályra támaszkodott.
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Imrédy mellé

csatlakozott még Jaross Andor és Rátz Jenő, ők lettek a helyettesei a párton belül. Imrédy csoportja
kb. 23 főt számlált. Az úri középosztályt szerették volna támogatni és annak elégedetlenségét
kihasználva növelni társadalmi bázisukat. A Magyar Megújulás Pártja (továbbiakban: MMP) a
visszacsatolt országrészekben is igyekezett megvetni a lábát. Észak-Erdélyben és a Felvidéken is
sikerült támogatásra találniuk. Jaross Andornak köszönhetően az utóbbi térségben sikerült stabil
követőket találni. 65 Az MMP kiválásával erősödött a szélsőjobboldal, kb. 57 mandátumuk volt
összesen, azonban a visszacsatolt régiókból behívott képviselők következtében csökkent a
parlamentben az arányuk.66 Maga a szélsőjobboldal is megosztott volt miután megalakult az MMP
és kiengedték Szálasit, találkozásra került sor a két pártvezető között. A tanácskozás kimerült abban,
hogy kivesézték Szálasi „börtönélményeit”, továbbá magától értetődően egyikük sem volt hajlandó a
másikat elismerni vezetőnek, így a párbeszéd megszakadt.67 Kállay Miklós miniszterelnök
visszaemlékezéseiben kiemelte az Imrédy csoportról, hogy bár a nyilasokhoz hasonló nézeteket
vallottak, annál mérsékeltebbek és felkészültebbek voltak.68 MMP-nek 1941-re már sikerült országos
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lefedettséget szereznie. A párt soraiban 8 000-10 000 ember volt ekkortájt és készen álltak még
nagyobb tömegeket mozgósítani. 69
A párt a térségünkben is próbálkozott bázisépítéssel és több-kevesebb sikerrel ez meg is
valósult. Lentebb a két összefoglaló táblázatban az eddig feltárt levéltári források alapján
összefoglaltuk, kik voltak a helyi vezetők és melyik településeken sikerült támogatást találnia a
mozgalomnak. A tagok többsége földműves volt, akadt még köztük kőműves, lakatos, cipész,
magántisztviselő és egy leventeoktató is. Salánk községben több kisbirtokos és egy törpebirtokos is
a mozgalom mellett tette le a voksát. Az iskolázottságot tekintve általában 6 elemi végzettségük volt.
Legmagasabb végzettségű gazdasági iskolát fejezett a csehszlovák érában. Legtöbbjük ugyan nem
tipikusan az úri középosztályhoz tartozott, de a pártnak szüksége volt a tömegbázisa növelésére .70
Feltehetően az MMP a térségben arra próbált építeni, hogy az anyaországból érkező „anyások” és
„ejtőernyősök” kerültek pozícióba. 71 Ugocsa vármegye területén egyébként 1942. március 31-i
jelentés szerint a Nyilaskeresztes Pártnak körülbelül 470 tagja volt ekkortájt, míg a Magyar
Megújulás Pártjának 88 követője volt a térségben. 72 A levéltári források feltárása során sikerült
megtalálni az MMP „Kiskátéját”. Ezek között szerepelt a munkaállam, egységes nemzeti szervezet,
társadalmi falak lebontása, egykamarás országgyűlés és felelős vezetés, keresztény szellemű nevelés.
Tartalmazta még továbbá becsületes és korszerű földreform végrehajtását, munkát szolgáló
hitelrendszert, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem korporációba való szervezését, magyar vezetés
alatt „zsidómentes” Magyarországon az összes népek testvéri együttélését és végezetül korszerű
hadsereget.73 Habár az MMP az úri középosztályt célozta meg alakulásánál, ebben a bizonyos
„Kiskátéban” akadtak olyan elemek is, amik az alsóbb társadalmi rétegeket is tudták mozgósítani.
Ilyen volt például a társadalmi falak lebontása, az egyenlőség pedig egy hangzatos dolog. A másik,
amit fontos kiemelni, az az igazságos földreform. Térségünkben ugyan a csehszlovák időszak
kezdetén lezajlott a földreform, de éppen az új országba került magyar kisebbséget érintette a
legrosszabbul. Zömében légionáriusok, zsellérek és kisbirtokosok részesültek a reform általi
jutatásból, de több kizáró ok is volt, aminek következtében nem jutottak földhöz (sok embernek nem
volt még meg a csehszlovák állampolgársága, 10 ezrek estek el ennek következtében a földreformtól).
A földbirtokosok zöme pedig magyar volt, az alföldi területen viszont nem részesedtek etnikai
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arányuknak megfelelően a magyarok a kiosztott földekből.74 Ebből adódóan az igazságos földosztás
térségünkben igencsak kecsegtető volt (a anyaországban pedig méginkább). A másik tényező, hogy
sikerült a pártnak mozgósítani a helybeliek körében a fentebb már említett Jaross Andort. Általa egy
olyan személyt tudhatott az MMP a soraiban, akinek évtizedes politikai tapasztalata volt az elcsatolt
Felvidéken, beleértve térségünket is. Jaross Andor volt az Egyesült Magyar Párt elnöke, a prágai
parlamentben 1938-ban ő ismertette a magyarságot érintő 12 pontos követelést, amiben az autonómia
is szerepelt többek között. Új népszámlálást követelt, a bécsi döntést követően a Felvidék tárcanélküli
minisztere lett, önálló politikát akart folytatni, ezt kinevezésekor is kijelentette.75 Az 1939. január 6án kibontakozó vízkereszti csata után Munkácsra érkezett azonnal, a támadást cseh és ukrán
nacionalisták számlájára írta. 1939. november 3-án többek között ő is Munkács díszpolgára lett, a
magyarságért tett erőfeszítéséért. 1940. április 1-jén szüntették be a Felvidék tárcanélküli miniszteri
pozícióját.76 Többször megfordult térségünkben, számtalanszor járt Ungváron, Munkácson és
Beregszászon is. Az emberek ismerték, ő pedig ismerte a helyi viszonyokat, ezért is tudta a párt
megvetni a lábát vidékünkön.
4. táblázat: Magyar Megújulás Pártjának vezetői és szervezői a nagyszőlősi járásban

Település

Párt

Fancsika

Magyar Megújulás Pártja

Helyi pártvezető
neve/Párthelyiség
fenntartója
Debreceni József

Taglétszám
1

Nagyszőlős

Magyar Megújulás Pártja

Székely József

1942. március 22-i
jelentés szerint a
párt ekkor még
alakulóban volt.

Salánk

Magyar Megújulás Pártja

id. László József
helyi pártelnök

10

Tekeháza

Magyar Megújulás Pártja

Kócsi Béla szervező

4

Tiszaújlak

Magyar Megújulás Pártja

Tóth József helyi
pártvezető

3

(Saját szerkesztés)
Forrás: KTÁL, Fond 258. Op. 4. Od.zb. 142. 11-44.
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5. táblázat: Magyar Megújulás Pártjának vezetői és szervezői a halmi járásban

Település

Párt

Helyi pártvezető
neve/Párthelyiség
fenntartója

Batár

Magyar Megújulás Pártja

Donáth Pál elnök

6

Csedreg

Magyar Megújulás Pártja

Németh Ferenc
bejelentő

4

Feketeardó

Magyar Megújulás Pártja

Tóth Sándor elnök

4

Túrterebes

Magyar Megújulás Pártja

Reiser András
pártvezető

23

Taglétszám

(Saját szerkesztés)
Forrás: KTÁL, Fond 258. Op. 4. Od.zb. 142. 11.
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III. FEJEZET
SZÉLSŐBALOLDALI TEVÉKENYSÉG KÁRPÁTALJÁN 1938 ÉS 1944
KÖZÖTT

1919. március 21-én létrejött a Magyarországi Tanácsköztársaság, ami 1919. augusztus 1-ig
működött. A proletárdiktatúra igencsak mély sebeket ejtett a magyar társadalmon és a
Tanácsköztársaság fennállásának 133 napja során végrehajtott terror és atrocitások következtében
igencsak negatív megítélése lett a kommunizmusnak. 77 A mai Kárpátalján is megjelent a
proletárdiktatúra. 1919. március 22-én megalakultak a régióban a Tanácsköztársaság úgynevezett
megyei direktóriumai: a beregi, ugocsai, máramarosi és az ungi. 78 A Tanácsköztársaság intézményei
végül a román és csehszlovák csapatok megszállásával szűntek meg a térségben. A Magyar
Királyságban a pártot betiltották. A két világháború közötti időszakban a kommunistának tekintett
személyeknek volt egy „általános kritériuma”. Azokat a személyeket tekintették kommunistának,
akik rokonszenveztek a proletárdiktatúrával, elismerték a Szovjet Kommunista Párt vezető szerepét,
kapcsolatot tartottak az illegális párttal, agitációs tevékenységet végeztek. A hatóságok az „otthoni
politizálás” felett szemet hunytak, csak a legkihívóbb esetekben indult nyomozás. A nyíltan kifejtett
megmozdulásokat vagy akár csak felszólalásokat több hónapos börtönnel „honorálták” a hatóságok.
A kormányzat semmilyen propaganda eszközt nem engedélyezett, legyen az újság vagy röplapok.
Esetleges

nyilvános

felvonulás

vagy

vitafórum

létrehozása

elképzelhetetlen

volt. 79

A

közvéleménynek is megvolt az általános elgondolása a kommunistákról, nemes egyszerűséggel
szovjet kémeknek minősítették őket. 1925-ben elfogták Rákosi Mátyás kommunista vezért. 1931
szeptemberében a biatorbágyi merénylet következtében statáriumot vezettek be, letartóztattak több
kommunistagyanús személyt. A folyamatos letartóztatások és hatósági nyomás hatására 1936-ban az
amúgy is illegális párt feloszlatta sorait, többen külföldre távoztak. A feloszlatás nem volt
egyenértékű a teljes megszűnéssel, ugyanis hamar újraszervezték magukat.80 Ezzel szemben Ung,
Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegye nagyobb részén, ami Podkarpatszka Rusz néven a
Csehszlovák Köztársasághoz került, szabadon működhetett a Kommunista Párt. 1920-ban alakult
meg Ungváron Podkarpatszka Rusz Nemzetközi Szocialista Pártja. A párt nem működött sokáig és
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végül beolvadt Csehszlovákia Kommunista Pártjába. Érdemes kiemelni, hogy a Kommunista Párt
volt szinte az egyetlen olyan tömörülés a köztársaságban, aminek kivétel nélkül minden etnikumból
voltak támogatói.81 A két világháború között az egyik legnépszerűbb politikai formáció volt
Csehszlovákiában. Népszerűségét jól jelzik a képviselőházi választások eredményei 1925-ben,
amikor 41 %-kal a második, 1929-ben 30%-kal a negyedik, 1935-ben 30 %-kal harmadik legtöbb
szavazatot kapta. 82
A visszatérő régi-új magyar hatalom azonban másképpen állt a kommunizmushoz, mint a
Csehszlovák Köztársaság. A kommunista illetőknek vagy gyanús személyeknek közvetlenül a
visszatérés után már veszélybe került a megélhetésük. Minden hivatalában maradt személyt
átvilágítottak, ezek voltak az úgynevezett nemzethűségi vizsgálatok. A vizsgálatok során az adott
személynek bizonyítania kellett a magyar nemzethez való hűségét és politikai megbízhatóságát. 83 A
vizsgálatokon

át

kellett

esniük

többek

között:

a

tisztviselőknek,

pedagógusoknak,

gyógyszerészeknek, postásoknak, mérnököknek, de érintette a nyugdíjasokat, özvegyeket és az
árvákat is. 84 Bár a nemzethűségi vizsgálat nem kizárólag a kommunisták kiszűrésére szolgált, de
szempont volt az eljárások során, hogy a „cseh megszállás alatt magatartásával a magyarság ellen
nem vétett, nem vett részt a kommunizmusban”.85 Konkrét példaként lehet felhozni Sztároszta
Mihályt, az egykori beregszászi dohánybeváltó hivatali munkatársát. Sztároszta előléptetés előtt állt,
m. kir. dohányjövedék altisztté kívánta kinevezi. Mielőtt elfoglalta volna állását, a Főispán kérésére
kivizsgálták az ügyét, hogy a politikailag és nemzethűség szempontjából nem esik-e kifogás alá. A
vizsgálat során megállapították, hogy Sztároszta Mihály a csehszlovák időszak alatt a magyarság
szempontjából megbízhatatlannak bizonyult, ezért nem kapta meg az állást. 86
Voltak, akiket nemcsak állásukból bocsájtottak el kommunista tevékenység és nem
megfelelő magatartásuk miatt a csehszlovák időszakban, hanem szabadságukkal fizettek ezért.
Kármán Andrást és Kármán Jánost, apát és fiát politikai nézeteik és magatartásuk végett vonták
felelősségre 1944-ben. Az eljárások során úgy ítélték meg a hatóságok, hogy a társadalomra és az
államrendre is veszélyt jelentettek. Ennek következtében mindkét beregdédai lakost letartóztatták és
internálták. Kommunista eszméket vallottak és terjesztették nézeteiket. Vádpont volt továbbá, hogy
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saját nemzetük ellen voltak és egy „esetleges fordulat”, ami minden bizonnyal egy világháborús
vereséget aposztrofált, eszméik beteljesülését vetíthette előre, mint ahogy tudjuk ez be is következett
1945-ben. A főszolgabíró jelentéséből kiderült, hogy Kármánék a csehszlovák földreform során
földet kaptak.87 A földreformnak azon felül, hogy szükségessé vált lebonyolítása a háború utáni
közhangulat lecsillapítására, a kisantant országokban nemzetiségpolitikai mozzanata is volt. Az
egykori földbirtokos elit, adott esetben magyar és német birtokosok földjeit osztották szét. 1920.
január 30-án elfogadott úgynevezett 81. számú „kiutalási törvény” értelmében meghatározta kik
részesülhettek a földekből. Ide tartoztak elsősorban a légionáriusok, kisbirtokosok, zsellérek stb.
Ennek fejében azonban rendelkezni kellett csehszlovák állampolgársággal. Magyarok tízezrei estek
el ennek következtében földszerzéstől.88 A dolog adta magát, hogy Kármánék együttműködtek a
csehszlovák hatalommal, amit egyébként említenek is a tanúk az iratokban. Arról nincs egyértelmű
bizonyíték, hogy valóban együttműködtek volna a csehszlovák vezetőkkel és ennek fejében kapták
meg a kiutalt földet. Kármánék földjét egyébként hat beregdédai lakos között osztották szét, azonban
vonakodtak átadni azokat. Az eljárás során azonban a főszempont a magtartásuk volt, a földreform
által kiutalt földek átadása pedig az ürügy. A forrásokból kiderült, hogy Kármán András toloncházba
került ahol magaviselete és magtartása kifogástalan volt, erről több jelentést is küldtek a Beregszászi
járás főszolgabírójának. Később a garanyi internáló táborban raboskodott. Garanyi raboskodása során
levelet intézett Kis Tivadar főszolgabíróhoz. A levélben az ügyének felülvizsgálatát kérte és
szabadlábra helyezését, kérelmét azzal próbálta indokolni, hogy a gazdasága tönkremegy. Vélhetően
a családja megélhetését féltette, valamint ebből adódóan mérsékelni kívánta büntetését. Kármán
András ellen azonban nemzetgyalázás miatt további vádiratot terjesztettek be, az ügy további
menetéről és Kármán András sorsáról nem találtam további forrásokat. Fia, Kármán János 1944
szeptemberében kirendelt belegi munkahelyéről elszökött, elfogató parancsot adtak ki ellene.
Apjához hasonlóan ügyének kimenetele ismeretlen.89
Akadtak olyanok is, akik a Tanácsköztársaság idejéről fennmaradt kompromitáló
információk miatt kerültek nehéz helyzetbe a visszatérő magyar hatalom előtt. Laky Vince egy
református kántor és tanító volt Kisbégány községben. A kántor és felesége ellen feljelentést tettek
abból az okból, hogy állítólag nyíltan hangoztatták a csehszlovák rendszer előnyét, ami az oktatást
illeti. 1939 táján térségünkben tulajdonképen ebben semmi meglepő nem volt, ugyanis gyakran tettek
feljelentést egy adott személy ellen, akit a haragosa el akart távolítani egy bizonyos pozícióból.
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Azonban Laky Vince esete igencsak „kalandosra sikeredett”. Nagy Kornél református lelkész foglalta
írásba a kántor egykori tevékenységét. Nagy jelentéséből kiderül, hogy Laky a Tanácsköztársaság
ideje alatt 4-5 hónapig tevékenykedett Dunaalmáson. Állítása szerint ez idő tájt egyházi teendőit nem
látta el, templomban viszont hétköznapokon a tanulókat kommunista internacionáléra tanította, és
kommunista tanokra oktatta. A Tanácsköztársaság bukása után a csehszlovák csapatok által birtokba
vett területekre menekült. Somorja (ma Szlovákia) községben telepedett le és lett tanító. Majd 1922ben telepedett le Kisbégány községben, ahol szintén szakmájában maradt. Kisbégányban konfliktusa
támadt a helyi lelkésszel, akit állítólag kidobott az iskolából. Bennfentes lett a csehszlovák szerveknél
és így sikerült eltávolítania a lelkészt állásából. A jelentésekben akadtak még terhelő információk,
például, hogy viszonyt folytatott egy akkor 16-17 éves lánnyal. A beszámolóban van egy érdekes
mozzanat, amiben az áll, hogy Laky a „zsidók mellett kardoskodott”, ha valami jogtalan intézkedés
született ellenük. A róla leírt jellemrajz kapcsán ez az egyetlen pozitív dolog, viszont a
jegyzőkönyvben negatív kontextusban szerepel. Forrásokból kiderült, hogy Lakynak volt egy
segítője. A beérkezett jelentést egy bizonyos Cserhalmi István félretette, aki lekötelezettje volt a
kántornak. Cserhalmi Lakynak köszönhette a munkáját. A jelentést azért tette félre, hogy időt nyerjen
a kántornak, akinek folyamatban volt állásának véglegesítése, aminek hála kedvezőbb elbírálásban
részesült volna. A nagybégányi csendőrőrs továbbította az iratokat a főszolgabírónak. Beérkező
jelentés alapján felmerült az internálás lehetősége, ami a nemzethűségi vizsgálat után került volna
fontolóra. Lakyt nemzethűség szempontjából nem igazolták, ennek következtében csendőri
felügyelet alá helyezték. A községet csak engedéllyel hagyhatta el, minden szerdán és szombaton
pedig jelentkeznie kellett a helyi elöljáróságon. Az ügy a főispán asztalán landolva vett más irányt.
Lakyt több vádpont alól felmentették, a főszolgabíró jótállt érte. A főispánnak küldött jelentésében
hangot adott azon állításának, hogy Laky Kisbégányban teljesített szolgálata kifogástalan volt ez idő
tájt és Angyal volt az, aki a helyi egyházközösséget elhanyagolta, „lezüllesztette”. Politikai
szempontból sem esett kifogás alá, nem folytatott pártpolitikát és a magyarságért mindig jótállt. A
rendőri felügyeletet végül visszavonták. Laky Vince további sorsa felől nem sikerült más
információkat találnom. Azonban a főszolgabíró jelentésének volt egy említésre méltó mozzanata,
mégpedig az, hogy Laky Vince Kisbégányba kerülése előtti élete számára ismeretlen. Laky Vince
további sorsáról nincs információm. 90
Ha valakiről bebizonyosodott, hogy kommunista vagy akár csak felmerült az eshetősége,
komoly bajba kerülhetett. A fentebb vázolt személyek történetével kívántam bemutatni azokat a
viszontagságos folyamatokat, amelyeken átestek a kommunista vagy kommunistagyanús emberek.
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Volt, akit eltanácsoltak és nem kapta meg az előléptetését politikai magatartása miatt, gondolok itt
Sztároszta Mihály esetére, de a levéltári források arra engednek következtetni, hogy nem ő volt az
egyetlen, aki hasonlóképpen járt. Visszakanyarodva a nemzethűségi vizsgálatokra és a politikai
magatartásra: a vizsgált hivatalnokoknak gyakran kényszer alatt kellett belépniük a csehszlovák
időszakban a magyarellenesnek tartott testületbe vagy pártba. A legtöbb esetben pedig nem is tudtak
azok magyarellenes jellegéről és a vizsgálatok során is ezzel próbáltak védekezni. A belépésük során
nem is sejthették, hogy rájuk nézve ennek a jövőben negatív következménye lehet. Az új csehszlovák
rendszerben csak próbáltak megélhetést keresni. 91 Másoknak előkerültek a Tanácsköztársaság idején
viselt dolgai és egy feljelentés miatt meghurcolták-letartóztatták, majdnem internálták őket. Laky
Vince jellemrajza inkább negatív irányba viszi el az olvasót a róla leírtak alapján. A róla leírt állítások
éppen annyira lehettek igazak, mint koholtak. Ami viszont biztos és az ő történetéből jól látszik, hogy
a Tanácsköztársaság idején történt dolgokat nem felejtették el. Épp úgy pellengérre lehetett állítani
azt, aki Csehszlovákiai Kommunista Pártnak volt a tagja vagy esetleg korábban még a
Tanácsköztársaság időszakában követett el valamit. A legszélsőségesebb esetben a kommunista
személyekre az internálás várt, mint ahogyan Kármánékkal történt.
Az 1938-1941 között visszacsatolt területeken jelen volt a kommunista mozgalom. A
legjelentősebb a Csehszlovák Köztársaságtól visszatért területeken volt. A köztársaságban szabadon
működhetett, volt parlamenti és helyhatósági képviselete, társadalmi egyesületekkel rendelkeztek és
széleskörű támogatottságot élveztek. A revíziók után az anyaországi mozgalom is „friss vért”, új
impulzust kapott, tagok létszáma nőtt, ami nagyobb társadalmi bázist jelentett. Erről természetesen a
hatóságok is tudtak, ezért rendőri és nyomozócsoportokat küldtek ezekbe a régiókba.92 Az 1939-ben
megindított nyomozás során több száz embert tartóztattak le Felvidéken és Kárpátalján. A
nyomozások egyre szélesedő folyamattá váltak a térségekben. A területre bevonuló honvédséggel
karöltve a biztonsági szervekkel nyomoztak a baloldali személyek ellen. A Felvidéken és Kárpátalján
élő magyarok újjáélesztették a pártot széles társadalmi bázisuknak köszönhetően. A megérkezett
hatóságok a csehszlovák adminisztráció által hátrahagyott dokumentumokat is felhasználták a
vizsgálatokhoz. A visszafoglalt Kárpátalján a potenciális kommunista vezetők elmenekültek, de
jelentős csoportok maradtak hátra. A térségbe a nyomozások segítése érdekében Tényi Mátyást
küldték, aki az ungvári csendőrnyomozó osztállyal együttműködve segítette a munkácsi különítményt
is. Fő feladata a felvidéki és kárpátaljai kommunista vezérek kézre kerítése volt. Név szerint
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Schönherz Zoltánt és Szekeres Sándort kellett elfognia. Beregszászban is működött hasonló
különítmény, az anyaországból Barsi Géza detektívet küldték. Ő volt az összekötő a helybeli
hatóságokkal.93 Több felvidéki kommunista vezető a Kominterntől kapta az utasításokat. Többek
között a már említett Schönherz Zoltán és Szekeres Sándor is. 1940-1942 között kifejtett propaganda
tevékenységnek köszönhetően széleskörű és színes társadalmi bázisra tettek szert.94 Erről tanúskodik
a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár beregszászi fiókjában található 134. fond, amely tartalmazza a
Kassai Királyi Törvényszék 1940-1942-ben keletkezett iratait, ami egy igen nagyszabású bírósági
eljárásról tanúskodik háromszázkilencvenhat kommunista személy ellen. A vádiratból értékes
információkat tudhatunk meg a térségünkben lezajlott földalatti kommunista mozgalom történetével
kapcsolatban. A vádiratban szereplő információk betekintést nyújtanak a kommunista mozgalom
helyi viszonyaiba és szerveződéseibe. A magyar hatóságok tisztában voltak azzal a ténnyel, hogy a
térségben voltak valóban meggyőződéses kommunisták és olyanok is akadtak, akik a Csehszlovák
Kommunista Pártba csupán különböző juttatások miatt léptek be, nem ideológiai alapon. A levéltári
forrásokból azonban kiderül, hogy az eljárás során érintett háromszázkilencvenhat személy
legnagyobb része a volt Csehszlovák Köztársaság kommunista mozgalmában is részt vett. A vádirat
végén szereplő indoklásból fontos információkat kapunk. A már felhozott Schönherz Zoltán 1939
elején Kassán, majd Kárpátalján dr. Szász Imre és más kassai lakosok segítségével kezdte a
kommunista mozgalmak szervezését. Salamon Dávid és Edelmann Dávid tartották a kapcsolatot a
kárpátaljai vezetőséggel. Kárpátalján a kommunista mozgalom központja Ungváron volt, vezetője
pedig dr. Rothmann Miklós volt. Kassai Királyi Törvényszék által elítélt személyek nem csak a
nagyobb városokban, de a kisebb községekben is szervezkedtek. Társadalmi mozgósításuk nemcsak
az ipari munkásokra, hanem tisztségviselőkre, kereskedőkre, iskolásokra is kiterjedtek. Az ügy
komolyságát jelzi, hogy a mozgalom a honvédség körében is igyekezett tagokat toborozni. 95
Mivel az ügyben rengeteg személy volt érintett és magáról az eljárásról akár egy külön
tanulmány készülhetne, csak néhány érdekfeszítő történést és érdekességet említek meg. „Az állam
és társadalom törvényes rendjének erőszakos megbontásával” vádolták Anufré Györgyöt és társait.
Anufré György felesége révén összeköttetésbe került Figula Józseffel, aki a kárpátaljai mozgalom
vezéralakja volt. Anufré Nagyszőlősön megalakította a helyi mozgalmat, aminek vezetője is lett. Az
ungvári központtal is ő tartotta fenn a kapcsolatot, az onnan érkező propagandaanyagokat ő
terjesztette. Bacsó Anna az ungvári vezetőségnek volt a tagja. Bacsó sajtótermékeket készített, így
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vette ki a részét a mozgalomból. A propagandaanyagokat többek között Figula Józsefhez és társaihoz
juttatta el. Akadt olyan személy is, aki szovjet csillagokat ragasztott ki több házfalra Beregszászon,
valamint „Nem akarunk háborút! Békét, semlegességet Magyarországnak!” feliratú röpcédulákat
terjesztettek a városban.
A kommunista szervezkedés a hatósági megfigyelések és rajtaütések réven hamar
lelepleződött. Ebből adódóan a mozgalom tagjainak leleményességükre kellett támaszkodniuk, hogy
elkerüljék a rácsokat. Elefánt Jenőné kivette a részét az ungvári szervezkedésből. Többek között
lakásukat dr. Rothman Miklósnak a rendelkezésére bocsájtotta, aki a mozgalom ungvári vezetője volt.
Elefánt Jenő az összekötő szerepét vállalta, hogy elkerüljék a lebukását az egymás közötti érintkezés
során titkos jelmondatot használtak: „svájci óráért jöttem”. Nem ez volt az egyetlen eset, hogy titkos
jelszavakat használtak. Friedmann Jenő és társai vezették azt az úgynevezett „Vulkán” különítményt,
ami a felsőbb vezetés és a mozgalom összekötetésére volt hivatott. Friedmannék a „tea, tánc”
szavakkal kommunikáltak egymás között. Az ungvári szerveződés a röplapok terjesztése során
gondoltak a nemzetiségekre is, 50 darab szlovák nyelvű röpiratot is készítettek. Valójában itt arról
lehetett szó inkább, hogy a nemzetiségek által növelni szerették volna társadalmi bázisukat. Helyi
szervezetek különböző megoldásokkal és eszközökkel tartották fenn a kapcsolatot és segítették más
megyék szervezési munkáját. Kovács Gábor Csapon, Edelmann Dávid kassai lakos segítségével
szervezte meg a helyi mozgalmat. Kovács vállalta a kassai központtal való összeköttető szerepét, nála
a „Szürtén házat akarok építeni” jelszóval jelentkeztek az érkezők. A helyi szerveződések kapcsolatot
tartottak fenn az anyaországi baloldali szervezetekkel. A beregszászi szerveződés egyik vezető alakja
ifj. Tóth József az ungvári központ utasítására a fővárosba utazott. Budapesten az 1939 augusztusában
tartandó országos Szociáldemokrata kongresszuson vett részt. Figula Józseffel személyesen is
érintkezett, közösen tartottak értekezletet a további szervezkedés kapcsán. 96 Schönherz Zoltán
szökése során a helyi mozgalom vezetői is segítették magától értetődően. Ilku Pál azt a megbízást
kapta Schönherztől, hogy értesítse Edelmann Dávidot: „Léván és Losoncon állítsanak le mindent”.
Schönherz Zoltán nyugalomra intette a szervezet tagjait, utasítást adott, hogy lapulva dolgozzanak.
A mozgalom vezetői készültek egy esetleges szovjet megszállására (ez még 1940-ben történt). Regosi
Péterre hárult az a feladat, hogy Makkosjánosiban kommunista vezetőséget és őrséget szervezzen. 97
Az eljárás során 14 személyt a tárgyalásukig előzetes letartóztatásban tartottak. Valamennyien
beismerő vallomást tettek és valamennyien meg is erősítették egymás vallomásait. Kivételt
tulajdonképpen azok képeztek, akik megszöktek a hatóságok elől. A fiatalkorú személyeket úgy
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ítélték meg a kihallgatások és környezettanulmányok elvégzése után, hogy a bűncselekmény
elkövetése idején bírtak olyan erkölcsi és értelmi fejlettséggel, ami által tudatában voltak tetteik
súlyának.98 Az ügy további kimeneteléről nem találtam jelenleg több forrást.
Az eljárás értékes adalékanyaggal rendelkezik a szervezettel kapcsolatban. Különböző
„praktikákkal”, amelyeket a mozgalomban részt vett egyének alkalmaztak. És milyen is volt a
mozgalom a források tükrében? Bevett taktikai húzás volt, hogy levelezésüket más postacímére
küldték, ha megfigyelték őket. Akadt olyan, aki a Szovjetunióba távozott és másra bízta a helyi
szervezést. Lebukás ellen titkos jelszavakat használtak, hogy kiszűrjék a nem oda illő személyeket,
például: „Csinálunk-e üzletet?”. Mások rendszeresen pénzelték a mozgalmat, tagsági díjat szedtek,
rejtegették, kezelték vagy átadták a befolyt pénzeket. Bevett dolog volt, hogy egy új tag beszervezett
másokat is. Legtöbben a sajtó és más propagandaanyagok terjesztésével, szerkesztésével vagy
továbbításával foglalkoztak, vagy éppen az ehhez szükséges írógépet javították meg vagy rejtegették
azt. Egyes személyek lakásukban kommunista művekből könyvtárat szerveztek. Iskolások körében
is agitáltak. A környező településeket is be akarták szervezni: Mezővári, Mezőgecse, Tiszacsoma,
Bene, Sárosoroszi, Nagybereg, Kígyós. A lakosság körében felforgató tevékenységet terveztek, hogy
elégedetlenséget szítsanak. Az üldözött személyeknek menedéket, iratokat biztosítottak. „Molotov
beszéde”, „Dimitrov beszéde”, „finn-orosz háború”, „Európa háborús okai” cikkeket terjesztettek,
álnév alatt tevékenykedtek. Gyakran használták rájuk a „sejt” kifejezést, ami a különböző csoportokat
takarta, mint például a fent említett „Vulkán” vagy a „Vidra”. Igyekeztek a más nemzetiségűeket is
mozgósítani. Ilyen-olyan formában valamennyien érintkeztek egymással a szervezkedés során. 99
Valamennyien kötődtek Figula Józsefhez és tevékenységéhez, aki újságíró, karmester, író volt. 1937ben csatlakozott a Csehszlovák Kommunista Párthoz. 1940-ben letartóztatták és börtönbe került,
ahonnan csak 1945-ben szabadult. Ezután tért vissza Ungvárra, ahol többek között irodalmi műveket
fordított és újságíró volt.100
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A lent látható diagramokon megtekinthető a háromszázkilencvenhat illető nemének, vallási
hovatartozásának, életkorának, foglalkozásának aránya, valamint hogy melyik településen éltek és
tevékenykedtek ezek a személyek.
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Nemek
11%

Férfi

30%
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6%

16%

Forrás: KTÁL, Fond 134. Op. 1. Od.zb. 1. 1-30.
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A települések megoszlásánál megfigyelhető, hogy a többség a nagyobb városokban élt és
ezen belül is kiemelkedik Ungvár. Az „egyéb”-ben több más kisebb település szerepel. Az elítéltek
zöme férfi volt, de nők is akadtak köztük, izraelita és görögkatolikus vallású leginkább. Életkorukat
tekintve 20 és 40 év közöttiek voltak a legtöbben és munkás vagy szakmunkás foglalkozásúak.
1939. szeptember 1-jén kitört a második világháború, Németország lerohanta
Lengyelországot. A Ribbentrop-Molotov paktum értelmében ugyan megkésve, de a Szovjetunió is
megkezdte szeptember 17-én a Lengyelország elleni hadműveletét.101 1939. szeptember 27-én a
Vörös Hadsereg a Vereckei-hágónál elérte a magyar határt, majd a Tatár és az Uzsoki-hágónál is.
Lényegében létrejött a szovjet-magyar határ.102 Az új határ létrejötte után nem telt bele sok időbe és
többen átszöktek a Szovjetunióba. 1939. október 13-án tett jelentések szerint négyszázhetvenöt
személy szökött át a másik oldalra. 103 A szovjet-magyar határ létrejötte után fokozódott a kommunista
tevékenység térségünkben. A hatalom is keményebb eszközökhöz nyúlt, hogy fékezzék a mozgalom
terjedését. Egy alispánnak küldött bizalmas értesülésből kiderült, hogy a politikai okokból elítélt
személyeket beleértve a kommunistákat a nagykanizsai toloncházba kellett szállítani. A gazdasági
vagy más dologból kifolyólag internáltakat beleértve, csempészek, bűnözők, fizetési eszközökkel
visszaélők a kistarcsai toloncházba kerültek.104 A kommunisták a rendeletben külön ki lettek emelve,
fokozták ellenük a fellépéseket.
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1941. június 26-án egy váratlan, máig tisztázatlan körülmények között végbemenő támadás
érte Kassát és Rahó térségében egy gyorsvonatot. Az információk arról szóltak, hogy szovjet gépek
intézték a támadást. Nem sokkal ezután beállt a hadiállapot a Magyar Királyság és a Szovjetunió
között.105 A hatóságok ettől kezdve az eddigieknél is fokozottabb megfigyelést folytattak a
szélsőbaloldali elemek ellen és még erélyesebben léptek fel. 1942 nyarán érkezett egy rendelet a
belügyminisztériumból, amelynek értelmében össze kellett írni az állambiztonsági szempontból
megbízhatatlan személyeket. A háborús helyzetre hivatkozva rendelték el a lajstromozást. Azok a
személyek, akiket állambiztonsági, közbiztonsági vagy közgazdasági szempontból veszélyesnek
találtak, rendőri felügyelet alá kellett, hogy kerüljenek, végső esetben pedig internálásra ítéltettek.
Azok a férfiak, akik megfelelő életkorúak voltak és megfelelő egészségügyi állapotban voltak,
harcoló egységekhez vagy munkaszolgálatra kerültek behívásra. Az összeírásokat több szerv végezte,
hogy biztosan kiszúrják a „nem kívánatos elemeket”. A rendőrhatóságok, rendészeti szervek,
elöljáróságok, bizalmi egyének együttesen végezték az összeírásokat, valamint az összeírás előtt
további nyomozásokat folytattak. A belügyminisztérium nyomatékosította, hogy csak azok
kerülhetnek a listára, akik ellen megalapozottak voltak a vádak. Különleges munkaszázadba 18-42
év közötti munkabíró személyek kerültek, itt nem számított a vallási hovatartozás, illetve, hogy
harcolt-e már korábban. Akik nemzethűség szempontjából megbízhatatlanok voltak, nem kerülhettek
harcoló alakulathoz. Különleges esetben 43-60 éves személyeket is beoszthattak ezekbe a bizonyos
munkaszázadokba. Kivételt képeztek a tiszti rendfokozattal rendelkező személyek, külföldi
állampolgár, illetve bevett vallási felekezetek papjai. Tábori munkaszolgálatra nemzethűség
szempontjából megbízható zsidók kerülhettek. Harcoló alakulatokhoz 18-42 év közötti keresztény
személyek, akik ha köztörvényes bűnözők is voltak, de nemzethűség szempontjából megfeleltek,
fegyveres egységekhez kerülhettek. Ezeket a bizonyos lajstromokat a kémelhárító osztálynak, ún. „Kosztálynak” kellett továbbítani. Ezután továbbították az ún. „vegyes bizottságoknak”. A községben
élő személyek aktáját a vármegye székhelyén az alispán felügyelete alatt vizsgálták újra.

A

törvényhatóságú és megyei jogú városokban és a m. kir. honvéd hadtest székhelyén a m. kir.
rendőrkapitányság vezetőjének vezetésével kellett elvégezni a vizsgálatot. Kárpátalja külön ki volt
emelve a rendeletben. Itt m. kir. határvidéki rendőrkapitányság vezetőjének felügyelete alatt kellett
elvégezni a feladatot. A vegyes bizottságok tagjai a „K-osztály” tagjaiból tevődtek ki. A vegyes
bizottságok

jelentésüket

tovább

küldték

az

ún.

„központi

bizottságnak”,

amelyet

a

belügyminisztérium közbiztonsági osztálya szervezett. A központi bizottságok azokat az ügyeket
döntötték el, amit a vegyes bizottságok nem tudtak elbírálni. A levéltári források között találtam egy
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hatvannyolc fős listát, amelyben a halmi járás főszolgabírója teszi meg az ajánlását azoknak, akik
nem megbízhatóak állambiztonsági szempontból. Különleges munkaszázadba való beosztásra
huszonkilenc személyt javasolt, harcoló alakulatba huszonnyolc személyt, internálási javaslata
tizenegy egyén ellen született.106 A személyek további sorsáról egyelőre nem rendelkezünk
forrásokkal.

106

KTÁL, Fond 259. Op. 1. Od.zb. 17. 11-45.
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ÖSSZEGZÉS

A mai Kárpátalja területén a szélsőjobboldali szervezkedés már az első bécsi döntés utáni
időszakban elkezdődött. Az anyaországból érkeztek agitátorok, akik beszervezték a helyieket. A
beszervezés után a helyiek párthelyiségeket alapítottak többnyire saját otthonukban. Ezeket a
bizonyos „nyilasházakat” be kellett jelenteni a helyi hatóságoknál, akik megfigyelés alatt tartották a
szélsőjobboldali ideológiát követő személyeket. A helyi vezetők gyakran utaztak fel a pártközpontba
továbbképzésre, de az anyaországból is gyakran érkeztek látogatóba, hogy személyesen győződjenek
meg a mozgalom helyzetéről. Többször járt vidékünkön Szálasi Ferenc, aki Beregszászon és
Ungváron is megfordult, de Hubay Kálmán is számos alkalommal tett személyes látogatást, akárcsak
Jaross Andor, aki szinte hazajárt a térségbe. A szélsőjobboldali pártok valószínűleg jól érzékelték a
szemmel látható dolgokat, hogy a térségben nem igazán élnek jómódban az emberek. A történelmi
vármegyék, amelyek területén Kárpátalja létrejött, sosem voltak a leggazdagabb területek, ahogyan
egyébként ma sem. A második világháború kitörése után a visszatért magyar hatalomnak nem sikerült
véghezvinni a gazdasági terveiket. A radikális elemek, adott esetben a szélsőjobboldali pártok pedig
próbálták ezt kihasználni. Jobb egzisztenciát ígértek, igazságos földreformot és jólétet. A magyar
hatalom értelemszerűen nem tudott egyik percről a másikra nagy életszínvonal-javulást előidézni. Ez
sokakban törést okozhatott, hiába sikerült a „cseh rabigát” lerázni, a helyzet nem változott, sőt
egyeseknek még romlottak is a kilátásai. Ezt felhasználva sikerült mozgósítani zömében a társadalom
alsó osztályaiban élő személyeket. A nélkülöző embereket könnyebb befolyásolni, fogékonyabbak a
radikális eszmékre. Térségünkben valamennyi szélsőjobboldali párt megjelent. A régi-új országrész
potenciális bázist jelentett nekik is. Annak ellenére, hogy nem tartották meg a választásokat a
térségben és csak behívott képviselők voltak, ettől függetlenül szükség volt tömegbázisra itt is. Ahogy
a levéltári és más forrásokból megtudhatjuk, ezt viszonylag sikerült kiépíteni. Több településen
sikerült megvetnie a lábát az ideológiának. Az eddigi kutatások arra engednek következtetni, hogy a
két legátfogóbb párt a Nyilaskeresztes Párt és Magyar Nemzetiszocialista Párt volt, mint tudjuk ők
gyakorlatilag 1941-ig egyfaja szövetségben álltak. A harmadik jelentősebb párt Imrédy Béla Magyar
Megújulás Pártja volt. A pártalelnök pedig a helyiek körében már jól ismert Jaross Andor volt, aki
évtizedes politikai tapasztalattal rendelkezett a térségben. A második fejezetben szereplő
táblázatokból visszatükröződik, hogy még a kisebb településéken is sikerült követőket találnia a
szélsőjobboldali pártoknak. Ezeket a szerveződéseket azonban a helyi és az anyaországi rendvédelmi
hatóságok egyaránt figyelemmel követték. A tagokat feljelentések után gyakran kihallgatták, azután
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pedig fokozatosan figyeltették őket. Állandó jelleggel összeírták a párt tagságát. A helyi
pártszerveződésnek engedélyt kellett kérni a hatóságoknál. Propagandaanyagokat csak engedélykérés
után terjeszthettek. Ha valakiről kitudódott a tagság, az állását is elveszíthette. A hatóságok próbálták
ellehetetleníteni a mozgalmat, mint ahogyan a fentebb már említett Ung megyei településeken. Ilyenolyan okkal bezárták a helyi „nyilasházakat”. Összességében a szélsőjobboldali mozgalmaknak volt
bázisa Kárpátálján és az emberek fogékonyak voltak az ideológiára, akár a legkisebb településeken
is. Azonban a helyi hatóságok folytonos jelenléte és fellépése, a kormánypárt befolyásossága és
kiterjedtsége kontrollálni tudta ezeket a szerveződéseket.
A másik végleten ott volt a szélsőbaloldali kommunista ideológia. Térségünk esete már csak
azért is érdekes, mert a Csehszlovák Köztársaságban legálisan működhetett, míg a Magyar
Királyságban és más elszakított területet birtokló országban vagy be volt tiltva, vagy csak korlátozva
működhetett. A négy történelmi megyében, amelyek a mai Kárpátalját képezik a kommunista
ideológia úgymond tovább folytathatta útját a két világháború között. Ebből adódóan mikor a területi
revíziókkal visszacsatolták a területet, nagyszámú követővel rendelkezett az ekkorra már betiltott
Kommunista Párt. A kommunista személyek felelősségre vonása szinten rögtön megkezdődött az
ún. nemzethűségi vizsgálatokkal ahol a Kommunista Pártban (Csehszlovák) kifejtett tevékenység
kizáró ok volt és az adott illető elveszthette állását vagy nem kapott új beosztást. A hatóságok gyakran
visszanyúltak a Tanácsköztársaság idejére és megpróbálták azokat is felelősségre vonni, akiket
akkortájt már nem volt lehetőség. A magyar hatalom üzenete szinte egyértelmű volt: „nem felejtettük
el a Tanácsköztársaság időszakát”. Leginkább így lehetne a legjobban kifejezni a hatóságok
fellépését. A háború kitörése, ami által térségünk következtében szomszédunk lett a Szovjetunió, csak
fokozta a hatósági szigort. Ezt tetézte a háborúba sodródás. A nemzethűségi vizsgálatokkal, amely
nem kizárólag a kommunisták ellen irányult, de érintette az ideológiát követő személyeket, úgymond
ez volt az első fellépés. Ez az állami munkahely elvesztésével járt. A földalatti mozgalmat képviselő
személyek bíróság elé kerültek majd börtönbe. Ezt követte a hadiállapot beállta után az internálás,
munkaszolgálat vagy a harcoló egységekhez való beosztás. Összességben elmondható, hogy a
mozgalomnak nagy társadalmi bázisa volt, és a legtöbb településen voltak beszervezett emberei.
Voltak rendbontó megnyilvánulásaik, de a hatóságok ezeket többnyire erélyesen letörték
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РЕЗЮМЕ

На території сучасного Закарпаття діяльність крайніх правих політичних партій
розпочалася вже після першого Віденського арбітажу. Агітатори приходили з Угорщини
(батьківщини), які набирали місцевих жителів. Після цього місцеві жителі здебільшого у
власних будинках почали створювати виборчі кімнати. Про ці будинки потрібно було
повідомити місцеву владу, яка стежила за людьми, які відносяться крайніх правих політичних
партій. Місцеві керівники часто їздили до штаб-квартирів партії для подальшої підготовки,
але із батьківщини (території Угорщини) також часто приїжджали, щоб переконатися в статусі
руху. Кілька разів побуваву нашому краю Салоші Ференці, зокрема відвідав і Берегово та
Ужгород. Також були гостями Губай Калман та Ярошш Андор. Крайні праві партії, ймовірно,
зрозуміли очевидні речі, що юди в краї живуть досить бідно. Історичні повіти Закарпаття,
ніколи не були найбагатшими районами, це спостерігається і наш час. Після початку Другої
світової війни, на владу повернулися угорські лідери, які не змогли виконати свої економічні
плани. Радикальні елементи, у цьому випадку, крайні праві партії намагалися цим
скористатися. Вони пообіцяли краще життя, просту земельну реформу та процвітання
території. Угорська влада не могла значно покращити рівень життя з однієї хвилини на іншу.
Це може спричинило розрив у багатьох, незважаючи на струшуваня «чеського рабина»,
ситуація не змінилася, а навіть у деяких осіб навіть погіршилася. Використовуючи це, вдалося
мобілізувати переважно людей, що живуть у нижчих класах суспільства.
З іншого боку була крайня ліва комуністична ідеологія. Справа нашого регіону цікава
і тому, що він міг легально діяти в Чехословацькій Республіці, тоді як в Угорському
Королівстві та інших країнах, що були при владі, це було заборонено або обмежено. У
чотирьох історичних повітах, що складають сьогоднішнє Закарпаття, комуністична ідеологія
могла продовжувати свій шлях між двома світовими війнами. Як результат, коли його
територія була піддана територіальній ревізії, комуністична партія, яка вже тоді була
заборонена, мала велику кількість послідовників.
Переслідування комуністичних осіб на рівні розпочалося негайно з розслідуванням
так званої національної лояльності де діяльність в Комуністичній партії (Чехословачиина)
була причина для виключення, і відповідна особа втратила роботу або не була призначена
наново. Влада часто поверталася до часів Угорської Радянської Республіки і намагалася
притягнути до відповідальності і тих, котрих у попередні часи не мали можливості.
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Повідомлення угорської влади було майже зрозумілим: "Ми не має забути період Угорської
Радянської Республіки". Це найкращий спосіб висловити дії влади.
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MELLÉKLETEK
1. számú melléklet: A Magyar Királyi Honvédség bevonulása Beregszászba 1938. november 9-én

Forrás: Mészáros Tibor magángyűjteménye
2. számú melléklet: A Magyar Királyi Honvédség bevonulása Beregszászba 1938. november 9-én

Forrás: Mészáros Tibor magángyűjteménye
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3. számú melléklet: A Nyilaskeresztes Párt plakátja

Forrás: KTÁL, Fond 45. Op. 1. Od.zb. 1. 5.
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4. számú melléklet: Magyar Nemzeti Szocialista Földműves és Munkáspárt plakátja

Forrás: KTÁL, Fond 45. Op. 1. Od.zb. 1. 2.
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5. számú melléklet: A Nyilaskeresztes Párt nagykaposi szervezetének megalakítása

Forrás: KTÁL, Fond 45. Op. 1. Od.zb. 35. 2.
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6. számú melléklet: Ifj. Gazda István korláthelmeci lakos fellebbezése a nyilas párthelyiség
betiltása ügyében

Forrás: KTÁL, Fond 45. Op. 1. Od.zb. 35. 5.
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7. számú melléklet: A Magyar Megújulás Párt programja

Forrás: KTÁL, Fond 45. op. 1. od.zb.1. 8.
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8. számú melléklet: Magyar Megújulás Párt „Kiskátéja”

Forrás: KTÁL, Fond 45. Op. 4. Od.zb. 27. 8.
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9. számú melléklet: Nemesmiticzi vitéz Jaross Andor

Forrás: http://www.huszadikszazad.hu/1940-februar/politika/az-egyesult-felvideki-magyar-part-esa-mep-egyesitese (2020.04.25)
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10. számú melléklet: A Szociáldemokrata Párt felhívása

Forrás: KTÁL, Fond 45. Op. 1. Od.zb. 1. 8.
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11. számú melléklet: Schönherz Zoltán

Forrás: https://www.arcanum.hu/en/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon7428D/s-778D5/schonherz-zoltan-77A28/ (2020.04.22)
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12. számú melléklet: Schönherz Zoltán mellszobra Kecel településen

Forrás: https://www.kozterkep.hu/35737/schonherz-zoltan (2020.04.25)
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