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UnG, BEREG, UGOcsa és máRamaROs  
vármegyék CseHszlovák és román 
megszállásánAk előzményei, folyAmATA  
és minDEnnaPjai 1919-BEn

a négy vármegye általános helyzete 1918–1919-ben

ung, bereg, ugocsa és máramaros vármegyéket sem kerülte el 1918-ban az első 
világháború megrázkódtatása. A háború káros, főleg társadalmi hatásai tovább ron-
tották a terület rossz szociális viszonyait, ami kedvezőtlen lakossági hangulatot ered-
ményezett . 

A négy vármegye falvaiban is gyakran fordult elő a budapesti és a magyarországi 
falvakhoz hasonló erőszak. e cselekmények elkövetői elsősorban a hazatért és csa-
ládjukat nyomorúságos körülmények között találó frontkatonák voltak, akiknek dü -
hét sokszor a szociáldemokrata agitátorok is tovább fűtötték. A rendbontó katonák  
a legtöbb esetben így vélekedtek az állami tisztvégviselőkről: „ez semmi más, mint 
a szegény ember vérszopói, kik addig, míg mi a vérmezőn hullattuk vérünket, ők 
idehaza dőzsölve az urak talpát nyalva gyűjtötték halomra a vagyont.”1 az elégedet-
lenségek egyik legfontosabb oka a katasztrofális közellátás volt . Egyre gyakrabban 
korlátozták az elektromos áram használatát, ami miatt hirtelen nagy hiány lett gyer-
tyából. ezt a katonai anyagraktárakban lévő gyertyák kiosztásával ideiglenesen 
orvosolták .2 Azonban a gyertya mellett szinte minden más közszükségleti cikkből is 
hiány volt. Alig lehetett petróleumot, dohányt, cukrot, ruhát, cipőt kapni.3 az általá-
nos fa és szénhiány pedig a vasúti szállítást akadályozta .

ilyen kiábrándító közellátás és brutalizált közhangulat közepette a wilsoni elvek 
értelmében – különböző orientációjú magyar, ukrán és cseh – nemzetiségi nemzeti 
tanácsok szerveződtek 1918 novemberétől. A ruszin nemzetiségű lakosság megnye-
rése érdekében a magyar állam 1918 . december végén önrendelkezést adott és Ruszka 

1 Kárpátaljai Területi állami levéltár beregszászi részlege (a továbbiakban: KTál), fond 14 .  
(a beregszászi zsupai, vármegyei hivatal iratai .), op . 10 ., od . zb . 126 ., 42 . Kozák Elek beregdaróci 
görögkatolikus pap visszaemlékezése az 1918–1919-es forradalmi eseményekre.

2 Új Bereg, 1918 . december 17 . 2 .
3 Uo . 1918 . december 12 . 2 .
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Krajna néven autonóm területté nyivánította a négy vármegye ruszinok által lakott 
részét .4

1918. októberétől az éppen csak létrejött Csehszlovákia is igyekezett megsze-
rezni a területet. elsősorban katonai akcióval 1919. január 12-én megszállta ungvárt 
és az Ung-folyó völgyét .5 még ezt megelőzően elérték a csehek, hogy 1918. november 
12-én a ruszinok Amerikai néptanácsa scrantonban megszavazza „az ősi ruszin 
terület” csehszlovákiához való csatolását, teljes autonómia ellenében . majd pedig 
ezt követően – a scrantoni szavazásra hivatkozva – az 1919 januárjában Párizsban 
megkezdődő békekonferencián edvard beneš mindent elkövetett a ruszinok által 
lakott terület megszerzésére. beszédeiben főleg azt hangoztatta beneš, hogy a kár-
pátoroszok már nem akarnak a magyar uralom alatt élni, ehelyett föderációra akar-
nak lépni csehszlovákiával . Beneš „lobbitevékenységét” olyan sikeresen végezte, hogy 
már 1919 . márciusában a békekonferencián jóváhagyták a csehszlovák követelése-
ket Kárpátaljára vonatkozóan .6 miközben Párizsban elkészültek a magyarország új 
határait tartalmazó tervek, 1919 . március 21-én kikiáltották a Tanácsköztársaságot .

A Tanácsköztársaság működését ung, bereg, ugocsa és máramaros vármegyék-
ben folyamatosan zsugorodó terület, lakás- és gabonarekvirálások, katasztrofális 
közellátás, továbbá a földosztás elmaradása jellemezte . Gazdaságfejlesztésre nem 
volt idő, miközben egyre nagyobb hangsúlyt kapott az erőszak. április 21–23. között 
munkácson volt katonatisztek szervezésében ellenforradalom tört ki, 21-én Bereg-
szászról elmenekült a vármegyei direktórium . április 19-én fogták el Dolhán a járási 
főszolgabírót, Jónás Aladárt, akit 22-én elítéltek és főbe lőttek sátoraljaújhelyen.  
a vörösök szintén április 22-én végezték ki a szatmárcsekén elfogott Papp józsefet 
is. április 24-én a kommunisták elfogása elől buttykay ferenc nyugalmazott főispán 
főbe lőtte magát. még ezen a napon 24 beregszászi befolyásos személyt hurcolt el  
a direktórium túszként Budapestre .7 mindezek az események a karnyújtásnyira lévő 
csehszlovák és román katonai erő árnyékában játszódtak le.

4 szAKál imre: „Rend, fegyelem, összetartozás, s nem lesz panasz többé a Kárpátok bércei között.” 
Iratok Ruszka Krajna történetéhez (1918–1919). Beregszász–Ungvár, Rik-U, 2018 . 31 .

5 fedinec csilla: államfordulatok a hétköznapokban (Ungvár 1918–1920) . in: Nemzet a társa da-
lomban. szerk . Uő . Budapest, Teleki lászló alapítvány, 2004 . 106 .

6 vidnyánszKy istván: csehszlovák diplomáciai siker . in: Kárpátalja 1919–2009. Történelem, poli-
tika, kultúra. szerk . fedinec csilla–veHes mikola . Budapest, argomentum–mTa Etnikai-nemzeti 
Kisebbségkutató intézet, 2010 . 45 .

7 Kosztyó Gyula: Változó tér, változatlan cél . a kárpátaljai magyarság vázlatos története 1920 és 
2020 között . in: Kommentár, 2020/2 . 67–68 .
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a katonai megszállás 

Az 1919. januárban összeült párizsi békekonferencia csaknem két hónapja működött, 
amikor kikiáltották magyarországon a Tanácsköztársaságot. Párizsban a győztese-
ket meglepte és meg is rettentette a kommunista hatalomátvétel Budapesten, mivel 
tartottak attól, hogy a bolsevik forradalom tovább terjed nyugatra is és újabb szov-
jetrendszerek jönnek létre .8 

a párizsi békekonferencián már 1919 . március 27-én téma volt a magyarországi 
Tanácsköztársaság kérdése . ferdinand foch marsall egy nagyszabású tervet dolgo-
zott ki Bécs és Budapest katonai megszállására, amit a Tízek Tanácsa elutasított, 
mivel a békekonferencia ekkor a gazdasági zárlatot elegendőnek tartotta.9 Kun Béla 
1919. március 24-i jegyzékében, melyet a négy nagyhatalom vezetőjéhez címzett, 
kinyilvánította a Tanácsköztársaság békés szándékait és elismerte a belgrádi katonai 
egyezményt, azonban az 1919. március 20-i vix-jegyzéket elutasította. A visszauta-
sítás ellenére az antant nem indított katonai támadást a Tanácsköztársaság ellen, 
tartva attól, hogy a forradalmi hangulat gyorsan átterjed ausztriára vagy német-
országra . Párizsban végül úgy döntöttek, hogy antantbizottságot küldenek Buda-
pestre a valós helyzet felderítése érdekében . Emiatt érkezett meg 1919 . április 4-én 
jan christian smuts brit tábornok, aki többször is találkozott a Kun Béla vezette 
küldöttséggel. smuts több javaslatott tett, de kun béla nem fogadta el őket. kun 
javaslatokat adott át smutsnak, aki azokat továbbította a békekonferencia irányába . 
ezeknek azonban már nem volt jelentősége, mert a szövetségesek között is súlyos 
ellentéttek robbantak ki a német békeszerződés miatt. ráadásul ekkor Párizsban  
a történelmi magyarország elcsatolandó területeinek nagyságáról és hovatartozásá-
ról döntöttek, így franciaország szövetségeseire bízták a magyar Tanácsköztársaság 
elleni katonai intervenció végrehajtását .10

smuts még tárgyalt budapesten, amikor a későbbi utódállamok hozzáláttak a ka -
tonai beavatkozás előkészítéséhez. ennek jegyében bukarestbe érkezett franchet 
d’Esperey és megállapodott a román hadvezetéssel, hogy amint felkészülnek, meg-
kezdik a támadást . masaryk és Beneš elvben készek voltak csatlakozni a katonai 
beavatkozáshoz, azonban hadseregük gyenge volt, így antanttisztek támogatását 
kérve megkezdték a hadsereg fejlesztését .11

8 romsics ignác: Magyarország története a XX. században . Budapest, Osiris, 2005 . 129 .
9 Magyarország története 1918–1945. szerk . ránKi György–HAJdu Tibor–tilKovszKy lóránt . 

Budapest, akadémiai, 1976 . (a továbbiakban: ránKi–HAJdu–tilKovszKy, 1976 .) 214 .
10 BArtA Róbert: a proletárdiktatúra . in: Magyarország a XX. században. I. kötet. Politika és társa-

dalom, hadtörténet és jogalkotás. szerk . KolleGA tArsoly istván . szekszárd, Babits, 1996 . 47 .
11 ránKi–HAJdu–tilKovszKy, 1976 . 216 .
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Eközben a román koronatanács 1919 . április 10-én jóváhagyta a román részvételt . 
bár az eredeti indoka a támadásnak a vix-jegyzék által kijelölt terület birtokbavétele 
volt, a román csapatok a Tisza elérésére kaptak parancsot . 1919 . április 13-án a négy 
nagyhatalom bukaresti követei közös memorandumban kérték  kormányaikat a ro -
mán támadás jóváhagyására, amit meg is kaptak .12

miközben a nagyhatalmak felügyelete alatt az utódállamok katonai intervencióju-
kat szervezték, a csehszlovák-magyar arcvonalon kisebb összecsapásokra került sor . 
ungvár környékén 1919. április 5-én egy vörös szakaszvezető a magyar oldalról 
átszökött a csehekhez. Amikor ezt a szakaszvezetőt a magyar oldalról egy vörös-
katona meglátta, azonnal tüzet nyitott rá .13 a tüzet a csehszlovákok viszonozták, 
akik hamarosan tüzérséggel támogatott támadásba kezdtek, aminek az lett az ered-
ménye, hogy a csehek elfoglalták radváncot, majd pedig tovább előretörve megszáll-
ták az antalóci vasútállomást is .14 a front közvetlen hátországát adó Ung vármegyei 
direktórium azonnal kapcsolatba lépett a Hadügyi népbiztossággal, hogy erőt össz-
pontosítsanak a csehszlovák előretörés megállítására. Debrecenből egy páncélvona-
tot, 200 emberrel radvánc irányába indítottak. ezen kívül 100 környékbeli vörös őrt 
és 160 felfegyverzett csapi lakost is a demarkációs vonalra irányítottak azzal az 
utasítással, hogy csapot bármi áron meg kell tartani . a valóságban azonban mind  
a csehszlovák tüzérség, mind pedig a katonaság többszöröse volt a magyarénak .15  
a csehszlovák térnyerés fékezésének az sem kedvezett, hogy a helyi lakosokból 
verbuvált szakaszok másnap, április 6-án egyszerűen hazamentek miközben a ma -
gyar felderítés szerint francia gyarmati katonaság érkezett Ungvárra, ami a cseh-
szlovák támadás megindulására utalt .16 Végül április 7-én a csehszlovák támadást 
sikerült megállítani, azonban az 5. vörös hadosztálynak itt védekező katonái fel-
váltásukat kérték, vagyis harcikedvük csekély volt .17

1919. április 15-én erős román tűzérségi tűzzel megindult a katonai beavatkozás  
a Tanácsköztársaság ellen. másnap fejlődött ki a támadás fő csapása a Csucsa–
szilágy  somlyó–Técső vonalon 130 km hosszúságban széthúzódott székely Hadosz-
tály ellen. A túlerővel szemben a Hadosztály megkezdte a visszavonulást.18 a román 
támadással egyidőben a csehszlovák frontszakaszon támadás nem indult. április 

12 Uo . 217 .
13 Hadtörténelmi levéltár (A továbbiakban: Hl), i. 30. Hadügyi népbiztosság. mikrofilm. 4/a. 

doboz . 3138/86 . Az 5. hadosztály telefonjelentése Nyíregyházáról Budapestre, 1919. április 7. 1149 .
14 Uo . Az 5. hadosztály telefonjelentése Nyíregyházáról Budapestre, 1919. április 6. 1149 .
15 Uo . Az 5. hadosztály helyzetjelentése, 1919. április 5. 1143–1145 .
16 Uo .
17 Uo . 
18 ránKi–HAJdu–tilKovszKy, 1976 . 269–270 .
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16–17-én az állandó harcok miatt a székely Hadosztály jobbszárnyán 15–20 km-re 
vonult vissza .19

1919. április 17-én a Técsőn állomásozó két századnyi székely különítmény el -
hagyta a várost . Husztra, onnan pedig Debrecen irányába vonultak . amikor egy-egy 
várost elhagyott a székely Hadosztály, követte őket a vörös közigazgatás is. Tur ja-
remetéről például ilyen közállapotokról tettek jelentést a vármegyei direktóriumnak 
miután a közigazgatás elmenekült: „egyes meg nem szállott községek körjegyző nél-
kül vannak […] Ezen községek mostan teljesen magukra vannak hagyatva, ottan 
megszűnt minden közigazgatás.”20

április 18-án a székely Hadosztály csapatai fokozatosan kiürítették Husztot is és 
királyházán gyűlekeztek. egy részük a Tisza-folyó jobbpartján veresmart dombjain 
igyekezett állásokat kiépíteni, hogy fékezzék a román támadást. ezzel egyidőben 
munkácsról erősítésként két vörös századot küldtek bilke, Dolha irányába az arra 
visszavonuló székely Hadosztály erősítésére.21

április 19-én a románok megszállták a két nappal korábban kiürített Técsőt, illetve 
Husztig törtek előre, miközben birtokba vették kőrösmezőt is.22 másnap, 20-án haj-
nalban a románok 15 lovassal betörtek Husztra, majd a nap folyamán az egész tele-
pülést megszállták .23 Így megnyílt az út Dolha irányába a románok előtt, akik április 
21-én elfoglalták Királyházát és Dolhát .24 eközben a vörösök egy része nagysző-
lősre vonult vissza, miközben 20 vöröskatona biztosította a tiszaújlaki Tisza-hídat. 
ezzel egyidőben 300 fős székely különítmény vonult éppen vissza nagyszőlősről, 
és érkezett meg Beregszászba .25 a székely különítmény azonban nem a városban, 
hanem a mellette lévő bulcsú településen telepedett le, mivel nem volt jó a kapcsolata 
a beregszászban éppen csomagoló és menekülő bereg vármegyei direktóriummal.26 

19 Hl, Tgy . 2322 . KereKes józsef: Magyarország forradalmi harcai. ii . köt . A Hadügyi Népbiztosság 
5. osztályának összefoglaló helyzetjelentése, 1919. április 17 . 1–2 .

20 KTál, fond 59 . (Ruszka-Krajna Kormányzóságának iratai .), op . 1 ., od . zb . 56 ., 34 . 65/1919 . 
Turjaremete község politikai megbízottjának levele Ung vármegye direktóriumának a közálla po-
tokról, 1919. április 17.

21 Hl, i. 30. Hadügyi népbiztosság. mikrofilm. 5. doboz. 3155/86. Az 5. hadosztály helyzetjelentése. 
194 .

22 Uo . 196 .
23 Uo . Helyzetjelentés, 1919. április 20. 196 .
24 KTál, fond 245 . (Ugocsa vármegye alispánjának iratai .), op . 3 ., od . zb . 2061 ., 7 . 150/1919 . A ki -

rály  házai járási főszolgabíró jelentése Ugocsa vármegye alispánjának a közigazgatás működésének 
problémáiról a román katonaság tevékenységéről, 1919. június 6.

25 Hl, i. 30. Hadügyi népbiztosság. mikrofilm. 5. doboz. 3157/86. Összefoglaló helyzetjelentés, 
1919. április 21. 286 .

26 KTál, fond 14 . (a beregszászi zsupai, vármegyei hivatal iratai .), op . 10 ., od . zb . 126 ., 66a . Der-
csényi Ferenc visszaemlékezése a Tanácsköztársaság eseményeire, 1921. március 15.
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április 22-én a vörösök és a támadó román csapatok között Veresmartnál egy 
rövid összecsapás zajlott le. A román támadás elsöpörte a védekező vörös egysé ge-
ket, így a románok előtt megnyílt az út nagyszőlős elfoglalására, ami április 22-én 
meg is történt .27 nagyszőlős elfoglalásával a románok támadási lendülete nyugati 
irányba érezhetően lecsökkent, innen északnak fordultak. üldözőbe vették a nagy-
szőlősről északra beregkisfalud, Alsókaraszló irányába menekülő vörösöket, mi  köz-
 ben délről a Tisza-folyó bal partjáról is veszélyeztették Tisza  újlakot a románok.28

április 21-én a csehszlovák frontvonalon is mozgást érzékeltek . Egy csehszlo-
vák század erejű egység nagyráska irányába kisérletet tett támadásra, amit a védők 
visszavertek .29 másnap éjszaka a csehek újra támadtak, amellyel Petrik, abara, 
mészpest községeket el is foglalták . a magyar egységek azonnal ellentámadásba 
kezdtek, ami komolyabb eredményeket nem ért el,30 sőt április 23-án a csehszlovákok 
elfoglalták őrdarmát.31

miközben a román támadás súlya, iránya nagyszőlősnél északra fordult, 1919. 
április 23-án délután a románok elfoglalták Debrecent, ahol közel 2000 foglyot ejtet-
tek .32 innen a támadás egyik része északi irányba bontakozott ki és Csapot délről 
megszállással fenyegette, mivel a várostól 12 km-re lévő mándok községet 500 
román lovas április 25-én elfoglalta .33 ezt a félelmet erősítette, hogy még ezen a na -
pon Csapot délről 5 km-re román előőrsök közelítették meg.34

A négy vármegye még meg nem szállt részein védekező, de állandó hátrálás-
ban lévő 5. vörös hadosztály 1919. április 26-án parancsot kapott  arra, hogy összes 
erejét a latorca-folyótól délre vonja vissza, amit még aznap végre is hajtottak .35  
A magyar csapatok fokozatosan Csapra vonultak vissza, miközben 26-án 100 fős 
román katonaság megszállta a Tisza bal partján záhony községet. ezzel komoly 
veszély alakult ki a csapatok kivonására, ami miatt felértékelődött a Csapnál lévő 
latorca- és Tisza-hidak szerepe . Ennek érdekében 400 vöröskatonát és 12 géppus-

27 más források szerint április 21-én .
28 Hl . Tgy . 2322 . KereKes józsef: Magyarország forradalmi harcai. iii . köt . A Hadügyi Népbiztosság 

5. osztályának összefoglaló helyzetjelentése, 1919. április 21. 21 óra 45 perckor. 1–2 .
29 Uo . 1–2 .
30 Hl, i. 30. Hadügyi népbiztosság. mikrofilm. 5. doboz. 3165/86. Az 5. hadosztályparancsnokság 

távirata a Hadügyi Népbiztosság 5. osztályának. 650 .
31 Uo . 413 .
32 Hl, Tgy . 2322 . KereKes józsef: Magyarország forradalmi harcai. iii . köt . 67 .
33 uo. i. 30. Hadügyi népbiztosság. mikrofilm. 5. doboz. 3168/86. 6680–84/1919. Helyzetjelentés  

a Hadügyi Népbiztosságnak, 1919. április 25. 781 .
34 Uo . 795 .
35 Hl, Tgy . 2322 . KereKes józsef: Magyarország forradalmi harcai. iii . köt . A Hadügyi Népbiztosság 

5. osztályának összefoglaló helyzetjelentése, 1919. április 26-án. 19 órakor. 1 .
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kát jelöltek ki a csapi hidak védelmére .36 ezzel egyidőben a latorcán a kompokat  
a déli partra, a Tiszán az északi partra kötötték ki, őrzésükre vörös katonákat ren-
deltek ki .37 Eközben Ruszka Krajna központját, munkácsot a bekerítés, megszállás 
veszélye fenyegette. Hiába kért a város budapesttől erősítést, április 26-án a Had-
ügyi népbiztosság azt az üzenetet küldte, hogy nem tud újabb erőket küldeni  
a város védelmére .38

április 27-én a román erők támadásba lendültek és beregújfalu és Tiszaújlak irá-
nyából egyszerre vonultak be Beregszászba, amit már reggel a vármegyei direktó-
rium kiürített .39 Beregszászban éppen berendezkedtek a románok, amikor megindult 
a csehszlovák támadás is Ungvártól csap irányába, amely elfoglalta szürte községet . 
A csehek lassan felzárkóztak a latorca-folyóhoz. eközben Csapot délről a románok 
is megközelítették, ráadásul záhonynál tüzérséget és jelentős gyalogságot vontak 
össze . a románoknak többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült a Tisza-hidakat 
elfoglalniuk .40 április 28-án a csehek is megkísérelték a hídfoglalást a latorcán, 
azonban ez sem sikerült, miközben a románok feltartóztathatatlanul törtek előre és 
ezen a napon megszállták Bátyút, így munkácsot szinte teljesen bekerítették .41 mi -
után munkácsot a tanácshatalom kiürítette, április 28-án délután négy órakor egy 
román ezrednyi gyalogság és 500 román lovas, néhány tüzér foglalta el . még ezen  
a napon két óra késéssel a csehszlovák katonaság is bevonult a városba,42 amivel lét-
rejött a csehszlovák-román korridor, amivel sikerült a magyar és orosz Vörös Had -
seregek esetleges egyesülését megakadályozni . Ezzel párhuzamosan csapra egyre 
nagyobb nyomás nehezedett. Csap védői április 28-án jelentették a belügyi népbiz-
tosnak, hogy tartják a vonalaikat, de sürgősen utánpótlásra van szűkségük.43 sem 
lőszert, sem tüzérséget budapest nem tudott küldeni, sőt másnap elrendelte a köz-
ség kiürítését .44 ezt követően a csehszlovákok még április 29-én bevonultak Csapra, 

36 Uo .
37 Hl . Tgy . 2322 . KereKes józsef: Magyarország forradalmi harcai. iii . köt . A Hadügyi Népbiztosság 

5. osztályának összefoglaló helyzetjelentése, 1919. április 26-án. 15 órakor. 1 .
38 Hl. i. 30. Hadügyi népbiztosság. mikrofilm. 5. doboz. 3175/86. Távirat a Ruszin Népbiztosságtól . 

1163 .
39 Hl. i. 30. Hadügyi népbiztosság. mikrofilm. 5. doboz. 3172/86. Távirat Beregszászból Kalinicstől 

és Petrusevicstől Landler belügyi népbiztosnak (oldalszám nincs) .
40 Hl . Tgy . 2322 . KereKes józsef: Magyarország forradalmi harcai. iii . köt . A Hadügyi Népbiztosság 

5. osztályának összefoglaló helyzetjelentése, 1919. április 27-án. 17 óra 30 perckor . 1 .
41 Uo .
42 Hl. i. 30. Hadügyi népbiztosság. mikrofilm. 5. doboz. 3175/86. Telefonjelentés a Ruszin Nép  biz -

tosságtól  a Hadügyi Népbiztossághoz, 1919. április 28. 1131 .
43 Uo . 429/5 . 1919 .-Hünb . Telefonjelentés Csapról Sátoraljaújhelyre . (o . n) .
44 Uo . Az 5. hadosztályparancsnokság  helyzetjelentés, 1919. április 29. 1246 .
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amivel Ruszka Krajna és a négy történelmi vármegye területe teljes mértékben cseh-
szlovák és román megszállás alá került .
 

a csehszlovák és román katonai megszállás néhány  
következménye

a csehszlovák megszállás Ung, Bereg, Ugocsa és máramaros vármegyék területének 
35%-ra, míg a román a 65%-ra terjedt ki .  a katonai megszállástól a trianoni béke-
szerződésig tartó időszakot két szakaszban tekintem át: a Tanácsköztársaság hatal-
mának helyi felszámolásától a saint-germaini békeszerződés alírásáig tartó idő-
szakot, majd pedig az utóbbitól egészen a trianoni békeszerződés aláírásáig tartó 
időszakot.

A katonai megszállástól a saint-germaini békeszerződésig tartó 
időszak történései 

A csehszlovákok a saint-germaini békeszerződés aláírásáig – amikor de jure övék lett 
a négy vármegye Podkarpatszka Rus néven – az általuk elfoglalt területen megté-
vesztő propagandába kezdtek. egyrészt jelenlétüket ideiglenesnek hirdették,45 más-
részt pedig hozzáfogtak a közigazgatásuk kiépítéséhez . mivel a cseh jelenlét átmene-
tinek, rendfenntartási célként volt hangoztatva a lakosság körében nem is sejtették, 
hogy a háttérben impériumváltás zajlik. erősítette nyugalmukat, hogy a városok 
közigazgatási vezetői – hűségeskű letétele után – a helyükön maradtak, és a magyar 
Királyság törvényei is érvényben maradtak (legalábbis 1919 végéig) .46

a csehekkel szembeni bizalmatlanság kialakulásának azonban több oka is volt . 
Például a határellenőrzés bevezetése. eleinte egy semleges zónát alakítottak ki a cseh-
szlovák haderő által megszállt területek, illetve a magyar fennhatóság alatt maradt 
területek között. ezen csak azután lehetett bárkinek is átmenni, miután ellenőrző 
pontokat állítottak fel rajta . általában a bírónál vagy polgármesternél kérvényezett, 
a katonai parancsnok által pedig hitelesített engedéllyel lehetett határt átlépni .47  
a mindennapokban azonban súlyos következményekkel járt a határ felállítása . akad-

45 szAKál imre: „…egymásra zuhanó sűrű történések…” A csehszlovák hatalomátvétel bereg szász-
 ban az első világháborút követően. in: Első világháború a Kárpátokban. szerk . KónyA Péter . 
Presov, Presovi Egyetem, 2016 . 300 .

46 Uo .
47 Uo . 301 .
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 tak olyan földműves családok, akiket a határ egyszerűen elvágott mezőgazdasági 
földjüktől. egy-egy család a Tisza-folyó jobb partján, míg a megélhetést jelentő saját 
földjük a bal parton „ragadt” .48 Az ilyen esetekben a családfőknek napi szinten kel-
lett ingáznia a családi ház és a saját föld között, ami az aratási időszakban sokszor 
kivitelezhetetlen volt. szintén a határfelállítás volt felelős az áru- és anyaghiányért. 
A közellátásban már a négy éve tartó háború is jelentős zavarokat okozott, amit  
a cseh hatóságok sem tudtak kezelni 1919-ben . E kaotikus állapotokat a határellen-
őrzés csak tovább rontotta, hisz árut csak katonai engedéllyel lehetett beszállítani  
a megszállt területre .49 Ugyanis a csehek 1919 . június 6-tól az általuk megszállt terü-
leten katonai közigazgatást vezettek be .50 majd 1919 . november 18-án a katonai köz-
igazgatást kiterjesztették Podkarpatszka Rusz egész területre .51 Így áruhiány és élel-
miszerhiány nehezítette főleg a városi lakosság mindennapjait, amit a helyiek egyre 
gyakrabban csempészettel igyekeztek megoldani .

a román hadsereg szállta meg a négy történelmi vármegye nagyobb részét (nagy-
ságrendileg 65%). A területről lassan, szakaszokban vonult ki, ami 1919. július 23-án 
kezdődött beregszász átadásával. berendezkedésük első percétől erőszakoskodtak 
és fosztogattak. megalkuvást nem tűrő álláspontjukat a nagyszőlősre bevonuló ro -
mán parancsnok52 kijelentése jól tükrözte: „az interveniálló polgárokat is agyonlö-
veti, mint bolsevistákat, jobb tehát ha eltakarodnak .”53 Tudomásunk van róla, hogy 
ezt nagyszőlősön a románok tettre is váltották. összegyűjtöttek tizenegy nagysző-
lősi férfit, főleg napszámosokat, akiket egyszerűen bolseviknak nyílvánítottak és  
a város szélén főbelőtték őket, majd a holttesteket elrettentés céljából lovasszekérrel 
szállították át a városon .54 ahol a román hadsereg megjelent ott kijárási tilalmat ren-

48 KTál, fond 14 . (a beregszászi zsupai hivatal iratai .), op . 2 ., od . zb . 5 ., 1–16 . lakosok határátlépési 
kérvényei .

49 szAKál, 2016 . 302 .
50 fedinec csilla: A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918–1944 . Galánta–

Dunaszerdahely, fórum intézet-lilium aurum, 2002 . 54 .
51 a katonai közigazgatást 1922 . január 9-én szüntették meg a prágai rendkívüli minisztertanácsi 

ülésen, ahol egyúttal napirendre tűzték a községi, szojmi és parlamenti választások kérdését. uo. 
100 . 

52 nevét, beosztását, rangját nem ismerjük .
53 Kosztyó Gyula: „Jobb tehát, ha eltakarodnak” – román megszállás Nagyszőlős és környékén 

(1919–1920) . https://www .clioinstitute .hu/single-post/2019/08/08/%E2%80%9Ejobb-teh%c3% 
a1t-ha-eltakarodnak%E2%80%9D-%E2%80%93-rom%c3%a1n-megsz%c3%a1ll%c3%a1s-
n a g y s z % c 5 % 91l % c 5 % 91s - % c 3 % a 9 s - k % c 3 % B 6 r n y % c 3 % a 9 k % c 3 % a 9 n -
1919%E2%80%931920 . (2020 . június 10 .)

54 KTál, fond 245 . (Ugocsa vármegye alispánjának iratai .), op . 3 ., od . zb . 2073 ., 4 . Tar Zoltán 
nagyszőlősi levéltáros visszaemlékezése Nagyszőlős román megszállásáról (pontos keltezés nincs 
feltüntetve) .
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deltek el a helyi lakosság számára, illetve szabadrablás vette kezdetét .55 Egy nagy -
szőlősi visszaemlékező szerint: „Ami értéktárgyat felfedeztek azt azonnal elvették, 
azonkívül főként fehérneműt és cipőt kerestek és vittek el, mert hihetetlenül piszko-
sak voltak, cipője és csizmája minden 20-iknak volt csak s legtöbbnek kint volt a lába 
a rongyos bocskorból .”56 egy nagyszőlősi orvos, aki éppen sürgős esethez sietett, az 
utcán találkozott szembe az átvonuló román katonákkal . a szerencsétlenül járt orvos 
esetéről egy visszaemlékező feljegyzései: „egy orvost, aki a kórházból beteghez 
ment nemcsak cipőjétől, hanem ruhájától is megfosztották az utcán, úgy hogy az 
orvos alsóruhában szaladt be egy közeli házba .”57 Hasonló események zajlottak más 
városokban is . Beregszászban a beszállásoló románok utcákat zártak le ezzel meg-
akasztva a kereskedést, fényes nappal a lakosságot zaklatták, inzultálták . önkényes 
házkutatásokat tartottak, fegyvereket koboztak el, de főleg ruhaneműt rekviráltak. 
érdekes módon azonban sehol sem avatkoztak be a közigazgatás működésében.58 
nagyszőlősön például egy Joannesz viktor nevezetű helyi ügyvédnek egész ugo-
csára kiterjedő hatalmat adtak. A románok 1919. április és 1920. május között tartot-
ták megszállásuk alatt nagyszőlőst. ugocsa vármegye területéből egyébként a román 
megszállás nagyszőlősön kívül, kiterjedt még szőlősvégardó, fancsika, szirma, sás-
 vár, mátyfalva, karácsfalva, Tiszaújlak, rakasz, szőlősegres, Tiszaújhely, Alsóveres-
mart és felsőveresmart községekre. ezeket a településeket a románok mind Cseh-
szlovákiától, mind Romániától, mind pedig magyarországtól csaknem légmentesen 
elzárták . Ezekre a falvakra a közbeszédben egyre gyakrabban „joannesz-orszá ga-
ként” utaltak . a korábban már említett dr . joannesz Viktor ügyvéd – a román katonai 
parancsnokkal tárgyaló nagyszőlősi küldöttség vezetője – találta ki és terjesztette 
némi iróniával, annak a területnek a megnevezésére, amely felett a románoktól hata-
lom-gyakorlási „jogot” kapott . Egy román körrendelet ugyanis kijelentette, hogy ez 
a terület is a román királysághoz fog tartozni, ezért az ott működő magyar közigaz-

55 A románok által megszállt szinte összes községből érkeztek jelentések fosztogatásról. A falvakban 
gabona, szálastakarmány, haszonállat képezte a rekvirálás tárgyát, míg a városokban inkább a ru -
házat, fegyver. különösen a vetőmag elkobzása okozott az aktuális mezőgazdasági munkák idején 
kedvezőtlen hatásokat. A lakossági panaszokról lásd bővebben a következő összeírásokat: kTál, 
fond 14. (A beregszászi zsupai hivatal iratai.)., op. 2., od. zb. 66.; kTál, fond 14., op. 2., od. zb. 
101.; kTál, fond 14., op. 2., od. zb. 322.

56 Uo . (Ugocsa vármegye alispánjának iratai .), op . 3 ., od . zb . 2073 ., 3 . Tar Zoltán nagyszőlősi levél 
táros visszaemlékezése Nagyszőlős román megszállásáról (pontos keltezés nincs feltüntetve) .

57 Uo .
58 Kosztyó Gyula: Beregszász és vidékének vészterhes hónapjai összeomlás, proletárdiktatúra és 

az elcsatolás időszaka (1918–1920). Archívnet, 2020/2 . https://archivnet .hu/beregszasz-es-vide  ke -
nek-veszterhes-honapjai-osszeomlas-proletardiktatura-es-az-elcsatolas-idoszaka-0 . (2020 . augusz-
 tus 15 .)
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gatásnak román hűségesküt kell tennie. Az összegyűlt egykori magyar köztisztvise-
lők, élükön a vármegye kormánybiztosával (főispánnal) szentpály miklóssal, azon-
ban megtagadták ezt . Erre válaszul joannesz Viktor kijelentette, hogy ebben az 
esetben ő veszi át a közigazgatás vezetését, ami másnap meg is történt. első intézke-
déseként ún. jótékonysági adót vetett ki a községekre, amelyből kb. 300 000 korona 
gyűlt össze. Azt nem lehetett tudni, hogy az összeget milyen célokra használták fel. 
s ha ez nem lett volna elég, terménycsempészet és terményrejtegetés vádjával alap-
talanul bírósági eljárás alá helyeztetett és súlyos bírság kifizetésére kötelezte a helyi 
vagyonos gazdákat. egy ilyen „eljárásban” az is elegendő a vád beigazolásához, s így 
a gabona lefoglalásához, ha egy gabonakereskedő gabonát szállított az utcán. Joan -
nesz román karhatalommal elfogatta és a Perényi-kastélyba, a csendőr laktanyába, 
illetve a vármegyeháza fogházába vitette a neki ellenszenves vármegyei alkalmazot-
takat . az itt lezajlott kihallgatások során „olyan embertelen kegyetlenséggel ütöttek, 
vertek, kínoztak, hogy kétségbeesett ordításuk messze kihallatszott” – szól Tar fel-
jegyzése. másokat a román karhatalommal egyszerűen kolozsvárra szállíttatott. A ro -
mánok igazi megszállóként viselkedve teljesen kifosztották úgy nagyszőlős városát, 
mint a környező falvakat, s több milliós kárt okoztak a polgári lakosságnak. „Joannesz 
országában” állandóak voltak a házkutatások, amelyek gyakran zsarolásba csaptak 
át . a fegyverkeresés alatt indított házkutatások során ugyanis ezeket gyakran a ro -
mánok maguk helyezték el a lakásokba. József miksa nagyszőlősi zsidó kereskedő 
pincéjébe például az ablakon keresztül szinte minden nap elrejtettek egy revolvert, 
amit a szünet nélküli házkutatások során nagy „csinnadrattával” megtaláltak, majd 
súlyos pénzbüntetéssel sújtották a kereskedőt. „Joannesz országa” a románok kivo-
nulásával 1920 . május elején véget ért .59 

Így volt ez Bereg vármegyében is, ahol Kozma György kapott hatalmat .60 a ro  mán 
fegyveres erők 1919. júliusában megkezdték lassú ütemű kivonulásukat a területről, 
ami 1922-ig eltartott . Elvonulásukkor szinte mindent magukkal vittek, amit csak 
mozdítani lehetett. A feketehegyi kőbányából például gépeket, bútorzatot, a falvak-
ból juh-, szarvasmarha- és sertéscsordákat, a parasztgazdák, uradalmak több száz 
szekérnyi széna- és szalmakészletét, mindezekkel komoly akadályokat görgetve az 
1919-es aratási munkálatok elé .

59 KTál fond 245 . (Ugocsa vármegye alispánjának iratai .), op . 3 ., od . zb . 2073 ., 5–7 . Tar Zoltán 
nagyszőlősi levéltáros visszaemlékezése Nagyszőlős román megszállásáról (pontos keltezés nincs 
feltüntetve) .

60 bereg vármegye ii. osztályú főjegyzője volt korábban.
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A saint-germaini békeszerződés és a trianoni békeszerződés 
közötti időszak 

1919 . szeptember 10-én a párizsi békekonferencián az antant államai aláírták auszt-
riával a saint-germaini békeszerződést. e békeszerződés de jure Csehszlovákiának 
ítélte a négy történelmi vármegyét . 

A szerződés megkötése után a csehszlovák hatalom megalkuvást nem tűrő módon 
a korábbiaktól eltérően egyre erélyesebben, szigorúbban igyekezett fellépni, annak 
érdekében, hogy egyértelműsítse a megváltozott erőviszonyokat. 1919. október 3-án 
jelent meg az a hirdetmény, amelyben a lakosságot felszóllították az ungvári katonai 
parancsnokság által nem engedélyezett fegyverek azonnali beszolgáltatására . Ebben 
egyrészt házkutatásokat irányoztak elő, másrészt pedig így fogalmaztak a rejtegetett 
fegyverekkel kapcsolatban: „a feltalált fegyverek számához képest a lakosság egy 
része internáltatni fog . a kiválasztás sorshúzás útján történik .”61 szintén 1919 végén 
kiadott rendelkezés szerint a következő büntetést helyezték kilátásba arra az esetre, 
hogyha a csehszlovák haderő ellen vétő személyt nem tudják elfogni: „oly eseteknél 
ahol a tettes kézre kerítése lehetetlenné válik, a felső parancsnokság által a környé-
ken 10 km távolságon belül fekvő községekből túszok lesznek kijelölve, akik inter-
nálva lesznek .”62 Ezen kívül éjszakai kijárási tilalmat vezettek be, betiltották a szesz-
 fogyasztást, és engedélyhez kötötték az újságkiadást, illetve a városok elhagyását . 
mindezekkel szemben a lakosság elégedetlenségének is hangott adott . Így például  
a beregszászi törvényszék bejárati ajtajára ismeretlen tettesek a csehszlovák haderőt 
becsmérlő röplapokat ragasztottak ki, míg szintén azonosítatlan személyek távíró- és 
telefonvonalakat rongáltak meg .63

nem kedvezett a lakossági hangulat javulásának az sem, hogy Prága a helyi köz-
igazgatáson keresztül igyekezett mindent tiltani, ami a magyar érzelmű megnyilvá-
nulások közé tartozott .64 már 1919 augusztusában betiltották a magyar Himnusz 
éneklését .65 ezt követően a csehszlovák polgári hatóságok 1919. október elején betil-
tottak mindenféle politikai, kulturális gyűlést, demonstratív megmozdulást és szigo-

61 szAKál, 2016 . 303 .
62 Uo .
63 Uo. 304 .
64 BotliK józsef: Egestas Subcarpathica. Adalékok az Északkeleti-Felvidék és Kárpátalja XIX–XX. 

századi történetéhez. Budapest, Hatodik síp, 2000 . 175 .
65 KTál, fond 14 . (a beregszászi zsupai hivatal iratai .), op . 10 ., od . zb . 126 ., 130a–131 . Smer Sándor 

Bereg vármegyei irodafőigazgató jelentése Gulácsy István volt alispánnak Beregszász 1918–
1919es forradalmi eseményeiről, 1924. január 16.
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rúan tiltották a politikai jelvények viselését .66 az állami hivatalnokoknak a politikai 
szerepvállalást tiltották meg . az újonnan megalakult államhatalom a szimbolikus 
térben is érzékeltetni akarta jelenlétét . 1919 . október 24-én, négy nappal az évforduló 
előtt érkezett meg az az utasítás beregszász polgármesteréhez a város katonai állo-
másparancsnokságától, mely közölte, hogy „a cseh Köztársaság október 28-án ün -
nepli a szabadságának és függetlenségének napját . felkérem a zsupai tanácsi urat, 
hogy intézkedjen a saját hatáskörben, hogy ez az ünnepély megfelelően meg legyen 
tartva .”67 az évforduló tiszteletére elrendelték az összes üzlet, kávézó és cukrászda, 
állami hivatal egész napos zárva tartását . Továbbá rendelkeztek arról is, hogy min-
den családi házat és állami hivatalt a csehszlovák Köztársaság zászlóival kell feldí-
szíteni. míg a két előző megvalósítása nem okozott nagyobb gondot, addig az utóbbi 
komoly kihívás elé állította a helyi közigazgatást, mivelhogy a rendelkezés szövege 
mellé – textilhiányra hivatkozva – csehszlovák nemzeti zászlókat nem kaptak. A lo -
bogó hiányának orvoslására sajátságos alternatívát talált ki a csehszlovák katonai 
közigazgatás: „minthogy a háztulajdonosok bizonyosan rendelkeznek magyar nem-
zeti színű piros-fehér-zöld zászlókkal, a szövet hiány miatt a zászlókérdés úgy volna 
megoldható, hogy hívja föl a város lakosságát a notáris módon, hogy a magyar nem-
zeti színű zászlóból elvéve a zöld színt az már a cseh köztársaság nemzeti színű 
lobogója lesz, amikkel kell tehát a házakat díszíteni .”68 E lépéssel Prága meglehe-
tősen antipatikus képet festett törekvéseiről a helyi magyar közösség szemében, 
mikor arra szólította fel őket, hogy csonkítsák meg nemzeti szimbólumukat. Azt 
tudjuk, hogy az utasítást a város polgármestere, Hunyady Gyula 1919 . október 27-én 
Beregszász több pontján is kifüggesztette, ám arról már nincsen információnk, hogy 
a vá  ros október 28-án valóban csehszlovák lobogókba borult volna .69 

Ezen túl a helyi katonai parancsnokság 1919 november elején arról tájékoztatta  
a községi és városi jegyzőket, hogy többé ne használjanak magyar nemzeti színű 

66 uo. fond 108. (beregszász város közjegyzői hivatalának iratai.), op. 7., od. zb. 18., 12–13. 1809/ 
1919 . A beregszászi zsupáni kirendeltség utasítása a városok polgármestereinek a tüntetések és  
a jelvények viselésének betiltásáról, 1919. október 27.

67 Uo . fond 14 . (a beregszászi zsupai hivatal iratai .), op . 10 ., od . zb . 44 ., 1 . 101/1919 . A beregszászi 
cseh állomásparancsnok utasítása a beregszászi zsupáni kirendeltségnek a Csehszlovák Köz  tár-
saság nemzeti ünnepének megünnepléséről, 1919. október 24.

68 Uo . fond 14 . (a beregszászi zsupai hivatal iratai .), op . 10 ., od . zb . 44 ., 1a–2 . 101/1919 . A beregszászi 
cseh állomásparancsnok utasítása a beregszászi zsupáni kirendeltségnek a Csehszlovák Köz -
társaság nemzeti ünnepének megünnepléséről, 1919. október 24.

69 Kosztyó Gyula: Zászlóhiány Beregszászban, avagy csehszlovák nemzeti ünnep nemzeti lobogó 
nélkül 1919-ben.https://www.clioinstitute.hu/single-post/2019/04/03/z%C3%A1szl%C3%b3hi 
%c3%a1ny-Beregsz%c3%a1szban-avagy-csehszlov%c3%a1k-nemzeti-%c3%Bcnnep-
nemzeti-lobog%c3%B3-n%c3%a9lk%c3%Bcl-1919-ben . (2020 . június 10 .)
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szallagokat, öveket a házasságkötések levezetésénél .70 Egyúttal azt is megtiltották  
a helyi (ekkor még magyar közigazgatásnak), hogy a felmerülő ügyes-bajos dolgaik 
megoldása érdekében továbbra is Budapesttel levelezzenek, vagy oda utazzanak tár-
gyalni ahelyett, hogy Ungváron a polgári igazgatáshoz, azon keresztül pedig Prágá-
hoz fordulnának . 

1919 végére roppant feszült lett a helyi – főleg magyar – lakosság és az új közigaz-
gatás viszonya . Ennek nem kedvezett, hogy 1919 . december 4-én elrendelték min-
den, „a régi világra emlékeztető címer” eltávolítását, majd december 21-én pedig 
cseh nyelvű útjelző táblákat helyeztek ki. A hónap végén több beregszászi személyt 
letartóztattak, és többeknek befagyasztották a fizetésük kiutalását.71 

1920. január és júniusa között egyre több magyar állami hivatalnok, tisztségviselő 
hagyta el a területet, mivel nem volt hajlandó letenni a hűségesküt a csehszlovák 
hatóságok előtt. emiatt viszont a cseh állam visszatartotta bérüket. végül összeírták 
az esküt visszautasító magyar tisztségviselőket, akiket – főleg a közigazgatás alsóbb 
szintjeiről – 1919 decemberétől Prága elkezdett kiutasítani.72

miközben lassú ütemben tartott a román kivonulás, a négy történelmi vármegye 
területén fokozatosan épült ki a cseh közigazgatás, 1920 . június 4-én aláírták a tria-
noni békeszerződést. A békediktátum megerősítette a több, mint egy éve berendez-
kedett Csehszlovák köztársaság hatalmát és jóváhagyta a kialakult erőviszonyokat.

70 KTál, fond 13 . (a munkácsi zsupai hivatal iratai .), op . 6 ., od . zb . 7 ., 17 . 868/1920 . A beregszászi 
zsupai kirendeltség utasítása a községi és körjegyzők számára a magyar nemzeti színű szallagok 
viselésének betiltásáról, 1920. január. 

71 Uo . fond 14 . (a beregszászi zsupai hivatal iratai .), op . 10 ., od . zb . 126 ., 130a–131 . Smer Sándor 
Bereg vármegyei irodafőigazgató jelentése Gulácsy István volt alispánnak Beregszász 1918–
1919es forradalmi eseményeiről, 1924. január 16.

72 Uo . fond 14 . (a beregszászi zsupai hivatal iratai .), op . 10 ., od . zb . 55 ., 1–7 . 175/1919 . Az Ungvári 
Polgári Hivatal rendelete a beregszászi zsupai kirendeltségnek az állami hivatalnokok ki  uta -
sításáról, 1919. október 1.


