
Az 1945. június 29-ei szovjet–csehszlovák 
szerzôdés Kárpátaljáról

smeretes, hogy Kárpátalja (orosz szóhasználat szerint 1942-tõl Kárpát-Ukrajna, 1944-
tõl Kárpátontúli Ukrajna) volt a második világháború után az az egyetlen térség,
amelynek hovatartozásáról nem a béketárgyalások keretében döntöttek a gyôztes ál-

lamok, hanem két ország – a Szovjetunió és Csehszlovákia – külön megállapodása ren-
dezte helyzetét. A Moszkvában, 1945. június 29-én aláírt szovjet–csehszlovák szerzôdést
megelôzô diplomáciai tárgyalásokról született feldolgozások közül több fontos munka
magyarul is olvasható.1 A Kárpátalja Szovjetuniónak történô átengedésével kapcsolatos
levéltári forrásanyagból azonban alig jelent meg valami itthon, annak ellenére, hogy szá-
mos fontos okmány oroszul már két-három évtizede nyilvánosságra került, s a Szov-
jetunió felbomlását követôen további kulcsdokumentumok váltak hozzáférhetôvé. Az
alábbiakban ez utóbbiak közül teszünk közzé tizenhármat, valamint Gyöngyösi János
magyar külügyminiszternek a témával kapcsolatos nyilatkozatát.

*
Az 1945. június 29-ei szovjet–csehszlovák megállapodást illetôen az alapkérdés az,

hogy Eduard Beneš és a csehszlovák politikai elit a háború befejezô szakaszában miért,
milyen megfontolások alapján, milyen érdekek által vezérelve egyezett bele Kárpátal-
ja átengedésébe, és a szovjet politikai vezetésnek milyen érdekei fûzôdtek az önmagá-
ban kicsi, 12 800 km2-es terület megszerzéséhez. Mindenre kiterjedô, részletes választ
adni ezekre a kérésekre, fôként az orosz levéltári források legbizalmasabb részeinek
hozzáférhetetlensége miatt nem könnyû, e rövid bevezetôben csupán kiegészíteni sze-
retnénk a szakirodalomból ismert álláspontokat.

Beneš az 1919. szeptemberi Saint Germain-i békeszerzôdés nyomán Kárpátalját jogi-
lag a csehszlovák állam integráns részének tekintette, de a harmincas évek közepétôl,
már köztársasági elnökként, foglalkoztatta az a gondolat, hogy ha a nemzetközi erôvi-
szonyok átalakulása következtében Csehszlovákia nem tudja megtartani ezt az ország-
részt, akkor a Szovjetuniónak ajánlja fel. Kárpátaljával kapcsolatos politikájának fôbb
elemei Csehszlovákia 1938–1939-es felbomlása, a német megszállás, valamint a világhá-
ború kirobbanása után az emigrációban alakultak ki. Világosan látta, több tekintetben
korábban is, hogy körülvéve ellenséges országokkal, a náci Németországgal, a horthys-
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ta Magyarországgal és a vele rossz viszonyban lévô konzervatív vezetésû Lengyelor-
szággal, Csehszlovákia számára stratégiai partnerként elsôsorban a Szovjetunió jöhet
szóba, s a külpolitikában korábban domináns francia orientáción módosítani kell. Ebben
szerepet játszott személyes csalódása Franciaország és Nagy-Britannia „árulása” miatt,
mivel 1938-ban Münchenben cserbenhagyták, és az országot kiszolgáltatták Hitlernek.
A cseh politikus a 30-as évek közepétôl jó viszonyt alakított ki a szovjet kormánykörök-
kel (beleértve a titkosszolgálatot is). 1934-ben Csehszlovákia elismerte a Szovjetuniót,
1935-ben kölcsönös segítségnyújtási egyezményt kötött vele.2 A kapcsolatok az 1939-es
Ribbentrop–Molotov paktum megkötése, a szlovák bábállam 1939 szeptemberi szovjet
diplomáciai elismerése, majd a moszkvai csehszlovák követség decemberi bezárása után
sem szakadtak meg. A csehszlovák emigráció feje meg volt gyôzôdve arról, hogy Moszk-
va elôbb utóbb Hitler ellen fordul és szövetségre lép az Egyesült Államokkal és Nagy-
Britanniával. Beneš és környezete nem ellenezte, hogy a Szovjetunió kiépítse hadállásait
Közép- és Délkelet-Európában és kiterjessze befolyását, nemcsak azt remélve, hogy ka-
tonai vereséget mér a német fasizmusra, hanem arra is számítva, hogy megakadályoz-
hatja vagy legalább is ellensúlyozhatja, hogy Németország a háború után veszélyt jelent-
hessen Prága számára, s Magyarországot és Lengyelországot is kordában tarthatja. Ezért
igyekezett baráti és lojális viszonyt kialakítani a szovjet vezetéssel, s annak fenntartása
érdekében kész volt messzemenô engedményeket tenni és magas árat fizetni. Beneš Kár-
pátalját is olyan eszköznek tekintette, amelynek felajánlásával biztosítani lehet Moszkva
jóindulatát, nyomást lehet gyakorolni rá, és el lehet kerülni a kommunisták hatalomra ju-
tását és a szovjet rendszer átültetését. 

Annak a beneši elgondolásnak, hogy Kárpátalja kerüljön a Szovjetunióhoz, volt egy
másik fontos eleme, nevezetesen az, hogy Magyarország, amely a 1939 márciusában
megszállta Kárpátalját, a háború után ne tarthassa meg a tartományt. Ez összefüggött a
csehszlovák polgári emigrációnak a Magyarország meggyengítése irányuló stratégiai tö-
rekvésével, azzal, hogy Magyarország a vesztesek között fejezze be a háborút, kerüljön
szövetséges, elsôsorban szovjet ellenôrzés és megszállás alá, s a háború után is maradjon
tartósan kiszolgáltatott állapotban. Ha kevesebb hangsúlyt is helyezett rá, de Beneš elle-
nezte azt is, hogy Kárpátalja akár Lengyelországé, akár Romániáé lehessen. Az elôbbi
esetében, többek között, az motiválta, hogy megszûnjön a lengyel–magyar közös határ. 

A hosszú távú kül- és biztonságpolitikai megfontolások mellett szerepet játszott a
cseh polgári emigrációnak a nemzetállam megteremtésére és a nemzetiségi kérdés an-
nak alárendelt megoldására irányuló igyekezete is. Beneš utólag, 1946 tavaszán Bôhm
Vilmossal folytatott beszélgetés során bevallotta: azért ajánlotta fel Kárpátalja átadását,
hogy „…így az ukrán kisebbségtôl Csehszlovákia megszabaduljon, és lehetôvé tegye
Csehszlovákiának nemzeti állammá alakulását.”3

Beneš 1939 és 1944 ôsze között tehát azt az álláspontot képviselte, hogy Kárpátalja
vagy maradjon továbbra is Csehszlovákia része, vagy kerüljön a Szovjetunióhoz, de
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Magyarország semmiképpen sem tarthassa meg, és se Lengyelország se Románia ne
tarthasson rá igényt. Hogy a szovjet szándékokat kipuhatolja, már 1939 szeptemberé-
ben felevette Majszkij londoni szovjet nagykövettel folytatott beszélgetés során Kár-
pátalja kérdését, majd többször is felajánlotta a területet Moszkvának, többek között az
1943. decemberi kormányközi tárgyalásokon is (lásd az 1., valamint az 5. sz. iratot). 1945
januárjáig azonban nem kapott határozott választ. 

Csehszlovákia a Szovjetunió közép- és délkelet-európai politikájában különleges
helyzetet foglalt el. Moszkva a Ribbentrop–Molotov paktum alapján 1939-ben elfoglal-
ta Galíciát és Kelet-Lengyelországot, s megkezdôdött a térség erôszakos szovjetizálása.
A londoni lengyel emigráns kormánnyal, a szovjet hatóságok által végrehajtott katyni
mészárlás keltette nemzetközi vihart ürügyként felhasználva, 1943 májusában megsza-
kította a diplomáciai kapcsolatokat. Magyarország, Románia és Szlovákia a hitleri Né-
metország szövetségesei voltak. A balkáni országok német megszállás alá kerültek.
A Szovjetunió számára a régióban mind a háború elôtt, mind a háború alatt stratégiai
partnerként elsôsorban Prága jöhetett szóba, s ezzel a szovjet fôvárosban is tisztában
voltak. A Szovjetunió megtámadása után, szovjet kezdeményezésre, a két kormány
szinte azonnal – 1941. július 18-án – felvette a diplomáciai kapcsolatot egymással. A hi-
vatalos aktust megelôzôen, Beneš elnökhöz intézet üzenetében, a szovjet kormány kiállt
Csehszlovákia állami önállóságának és függetlenségének helyreállítása mellett, kilátás-
ba helyezte, nem avatkozik az ország belügyeibe, s támogatást ígért csehszlovák kato-
nai egységek felállításához szovjet területeken, amelyek a Vörös Hadsereg oldalán, sa-
ját parancsnokság alatt részt vehetnek hazájuk felszabadításában.4 Moszkvában kedve-
zôen fogadták, hogy a csehszlovák emigráció vezetôje 1943-ban, miután a konföderáció
létrehozását célzó csehszlovák–lengyel tárgyalások, nem utolsó sorban a szovjet tiltako-
zás miatt, zsákutcába jutottak, a Szovjetunióhoz közeledett, s javaslatára Sztálin és kör-
nyezete hozzájárult, hogy a két ország 1943 decemberében barátsági, kölcsönös segít-
ségnyújtási és háború utáni együttmûködési egyezményt kössön, amely a náci Né-
metország ellen irányult. Csehszlovákia volt az elsô a közép- és délkelet-európai or-
szágok sorában, amellyel a szovjet kormány ilyen jellegû megállapodást írt alá. A szov-
jet politikai vezetés 1944–1945-ben Csehszlovákiát már mint kelet-közép-európai befo-
lyása megteremtésének bázisát kezelte. Majszkij 1944 januárjában vezetô szovjet pártfó-
rumok számra készített tanulmányában úgy fogalmazott, hogy: „Lengyelországgal el-
lentétben a Szovjetunió számára elônyös, ha erôs Csehszlovákia létrehozására törek-
szik, amely lakossága politikai hangulatára, valamint a nemrégiben aláírt 20 évre szóló
csehszlovák–szovjet kölcsönös segítségnyújtási egyezményre tekintettel, képes arra,
hogy fontos közvetítôje legyen befolyásunknak Közép-és Délkelet-Európában.”5

Kárpátalja a Szovjetunió számára elsôsorban katonai–stratégiai és biztonságpolitikai
megfontolásokból volt fontos. A Kárpátok természetes határt, védvonalat jelentett. Száraz-
földi nagyhatalomként általánosságban elegendô lett volna a hegyekben berendezkedni,
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de az utak és az infrastruktúra hiánya miatt katonai szempontból logikusnak látszott a
Kárpátok túloldalán hídfôállást kiépíteni. Ezen kívül számításba jött, hogy térség földrajzi
helyzete is kedvezô, határos Csehszlovákiával, Magyarországgal, Romániával és Ukrajná-
val. Kárpátalja egyesítése Ukrajnával az ukrán nemzeti törekvéseknek is tárgyát képezte,
bár a háború elôtt elsôsorban az ukrán nacionalista szervezetek tartották a napirenden.

A szovjet kormányzat Kárpátalja kérdésben kettôs politikát folytatott. Diplomáciai
téren a hivatalos körök, mint említettünk, évekig nem reagáltak Beneš Kárpátaljával
kapcsolatos megnyilatkozásaira, sôt Molotov 1942. májusi londoni látogatásakor közöl-
te vele, hogy a Szovjetunió elismeri Csehszlovákia 1938 elôtti határait, s értésére adta, a
területet az ország integráns részének tekinti. Sztálin pedig az 1943. decemberi tárgya-
lásokon jelentette ki, Kárpátalját vissza kell adni Csehszlovákiánknak.6 Ezzel párhuza-
mosan, bár nehezen datálható, de minden valószínûség szerint 1943 telén, 1944 tava-
szán katonai és pártvonalon, a biztonsági szervek bevonásával, titokban megkezdôdtek
az elôkészületek Kárpátalja megszerzése érdekében: partizánegységeket képeztek ki,
szervezô, valamint propagandacsoportokat készítettek fel azzal a feladattal, hogy a né-
met és magyar csapatokkal folytatandó harccal egyidejûleg „spontán népmozgalmat”
szervezzenek a területnek a Szovjetunióhoz történô csatlakozása mellett.7

Kárpátalja kérdése gyakorlatilag azonban csak azután került napirendre és keltett né-
zeteltérést a két szövetséges állam között, amikor a Vörös Hadsereg (az I. Ukrán Front)
1944 októberében felszabadította a tartományt. Az 1944. május 8-i szovjet–csehszlovák
egyezmény lehetôvé tette, hogy a hadmûveleti zóna mögötti területek a csehszlovák kor-
mány fennhatósága alá kerüljenek, s Beneš kormányküldöttséget küldhessen oda a köz-
igazgatás újjászervezésére és az élet beindítására. 1944. augusztus 21-én a szociáldemok-
rata F. Nemec vezetésével 24 tagú, koalíciós összetételû delegáció indult el Londonból
Moszkvába, ahonnan 1944. október 7-én jutott el Besztercebányára, s a csehszlovák exel-
nök utasítására október 27-én tette át székhelyét Husztra.8 A kormánydelegáció abban a
tudatban, hogy a vidék továbbra is Csehszlovákia része, az általa ellenôrzött területen
hozzálátott az 1938 elôtti közigazgatás ujjászervezéshez, szorgalmazta a politikai pártok
újjáalakítását, s megkísérelte, hogy katonákat toborozzon a csehszlovák önkéntes hadse-
regbe. Nemec, mint a londoni emigráns kormány teljhatalmú megbízottja, november 21-
re népgyûlést hívott össze Husztra, hogy megválasszák a tartomány központi irányító
szerveit, és feleskessék a települések vezetôit a csehszlovák törvényekre.9

A helyi szovjet katonai hatóságok, jóllehet az 1944. május 8-i megállapodás értelében el-
lenkezôleg kellett volna cselekedniük, minden lehetséges eszközzel akadályozták a
Nemec vezette kormánybizottság munkáját, s az Ukrajnával való egyesülést zászlajára tû-
zô „spontán népmozgalmat” támogatták. Gátolták, hogy kapcsolatot tarthasson Moszkvá-
val és Londonnal; a november 21-re tervezett népgyûlést betiltották. Lehetetlenné tették az
önálló csehszlovák hadsereg szervezését, Kárpátalja orosz és ukrán nemzetiségû (helyi
ruszin) férfilakosságát a Vörös Hadseregbe sorozták be. Tisztogató akciókat hajtottak vég-
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re a helyi német és magyar lakosság körében. A Szovjetunióból, fôként Ukrajnából érkezô
kommunisták „Kárpát-Ukrajna Kommunista Pártja” néven rövid idô alatt újjászervezték a
pártot. Hozzáláttak a helyi hatalmi szervek – népi vagy nemzeti bizottságok – megalakítá-
sához, illetve átvették a meglévôk irányítását. Szovjet belügyi katonák felügyelete mellett
1944. november 26-án megtartották a népi bizottságok küldötteinek elô kongresszusát,
amely másnap megválasztotta a Kárpátontúli Ukrajna Népi Tanácsát – a helyi „kor-
mányt”–, és nyilatkozatban állt ki az Ukrajnával való „újraegyesülés” mellett. A Népi Ta-
nács 1944. december 5-én ultimátumszerûen felszólította a F. Nemec kormánymegbízot-
tat, hogy hagyja el Kárpátalját, felszólította a helyi nemzeti bizottságokat, hogy szakítsák
meg a kapcsolatot a csehszlovák delegációval és az általa létrehozott szervezetekkel, s a be-
jelentette: a tartomány kilép a csehszlovák állam keretébôl (2. sz. irat). 

A kárpátaljai események váratlanul érték a csehszlovák polgári, de bizonyos mértékig
a kommunista emigrációt is. 1944. november–december folyamán a diplomáciai csator-
nákon rendszeres megbeszélések folytak a szovjet vezetés és a londoni csehszlovák kö-
rök között a helyzet rendezésére, anélkül hogy bármiféle érdemi megállapodásra jutot-
tak volna. Beneš és környezete december közepén kezdte érzékelni, hogy Moszkva Kár-
pátaljával kapcsolatos politikája változóban van, korábbi nyilatkozataival ellentétben
most már jogot formál a térségre. Hogy a politikai döntés pontosan mikor született, le-
véltári források hiányában nehéz megmondani. Sztálin a Benešnek küldött 1945. január
23-i levelében jelentette be elôször, hogy a Szovjetunió igényt tart Kárpátaljára, de egyút-
tal leszögezte: nem áll szándékában a kérdést egyoldalúan rendezni. Indítványozta,
kezdjenek tárgyalásokat, az idôpontra azonban nem tett javaslatot. Szovjet szempontból
közömbösnek nyilvánította, hogy a terület átadására mikor, már a háború alatt vagy csak
a németországi hadmûveletek befejezése után került sor, de sürgette, üljenek tárgyaló-
asztalhoz, és mielôbb döntsenek. Igyekezett megnyugtatni a csehszlovák vezetôket,
hogy Moszkva nem akar Csehszlovákiának kárt okozni, s nemzetközi tekintélyét rom-
bolni. Ismételten megerôsítette, hogy a szovjet kormány kész segítséget nyújtani az or-
szág felszabadításához és újjáépítéshez (5. sz. irat). Beneš 1945. január 29-i levelében bé-
külékeny hangnemben válaszolt, a Kárpátalja körüli problémákat lokális jellegûnek mi-
nôsítette, amelyek értelemszerûen nem érintik a két ország általános viszonyát. Elfogad-
ta a tárgyalásokra vonatkozó kezdeményezést, de feltételeket szabott, amelyek a szovjet
fél elôtt sem voltak ismeretlenek. Kikötötte, hogy az országrész tényleges átadására csak
Németország katonai leverése után és azt követôen kerüljön sor, hogy a csehszlovák köz-
társaság újjáalakult, a kormány visszaköltözött Prágába, s a München elôtti határok Né-
metországgal és Lengyelországgal helyreálltak. A cseh politikus ragaszkodott ahhoz,
hogy a tárgyalásokba „más államok”, fôként Magyarország képviselôi ne kapcsolódhas-
sanak bele, s még a békekonferencia elôtt jussnak döntésre, hogy ott ez a kérés már ne
szerepelhessen. A levél határozott ígéretet nem tartalmazott az országrész átadására, de
gyakorlatilag Beneš belegyezését jelentette, s környezete is annak tekintette (8. sz. irat).
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Beneš belegyezése több tényezôre vezethetô vissza. A 1944 december végére, 1945
januárjára a londoni kormánykörök is belátták, hogy az országrész feletti ellenôrzést
elvesztették, s azt nem fogják tudni megtartani. Nemec már 1944. december 8-án
visszatért Moszkvába, s a januárban a kormánydelegáció többi tagja is elhagyta a terü-
letet. Nemcsak a CSKP Moszkvában tartózkodó vezetôi, de Nemec maga is úgy vélte,
s azt tanácsolta volt államfônek, hogy a tartomány feladása elkerülhetetlen. Beneš, at-
tól tartva, hogy Csehszlovákia számára presztízsveszteséggel járhat, nem akarta meg-
kockáztatni, hogy az ügyben a két ország között nézeteltérés keletkezzen és az a nem-
zetközi nyilvánosság elôtt kiderüljön. Félt attól is, egyébként alaptalanul, hogy Szlová-
kia is Kárpátalja sorsára jut. Befolyásolta a cseh politikus magatartását Lengyelország
példája. A felszabadított lengyel területeken Moszkva szovjetbarát baloldali politiku-
sokból 1944 júliusában létrehozta a Lengyel Nemzeti Felszabadító Bizottságot, amely
1945. január 1-jén ideiglenes kormánnyá alakult, s amelyet a nyugati nagyhatalmak
nem ismertek el. Nyugtalansággal értesült azokról – a valójában alaptalan – hírekrôl,
amelyek arról szóltak, hogy Csehszlovákia – a szövetséges nagyhatalmak megállapo-
dása következtében – a szovjet hadmûveleti szférába került, attól tartva, hogy az a ké-
sôbbiekben súlyos politikai következményekkel járhat Csehszlovákiára nézve.10

(Beneš az 1944 októberi Churchill–Sztálin-féle úgynevezett „érdekszféra”–megállapo-
dásról, amely egyébként Csehszlovákiára nem vonatkozott, nem tudott.) Miután a
CSKP támogatta a szovjet igényt Benešnek és híveinek nem sok választási lehetôsége
maradt, visszalépni nem lehetett, nem kockáztatta meg a szovjet vezetés bizalmának
és támogatásának elvesztését különös tekintettel arra, hogy az alapvetô kérdések
megoldása, a kormányalakítás, az ország területének teljes felszabadítása, a köztársa-
ság helyreállítása még hátra volt.

Moszkva a kialakult helyzetet és a Beneš Kárpátaljával kapcsolatos politikájának
kudarcát kihasználva mielôbb rendezni kívánta az ügyet. A terület sorsa az 1945. már-
ciusi moszkvai kormányalakítási tárgyalásokon is szóba került. A szovjeteket aggasz-
totta, hogy a volt államelnök Szálinnak írt válaszlevelében sem mondott egyértelmûen
igent. Március 23-án a delegációk vezetôi külön megbeszélést tartottak, ahol Molotov
felvetette, Beneš a Szovjetunió Legfelsôbb Tanácsa Elnökségének küldendô levélben
pontosítsa álláspontját, azaz adja írásban belegyezését. A szovjet külügyminiszter két
dolgot követelt, Kárpátalja átadását és a csehszlovák–szovjet határvonal elôzetes rög-
zítését. A nyomaték kedvéért átadott egy dossziét, amely Benešnek a Kárpátaljával
kapcsolatos korábbi kijelentésirôl készült szovjet diplomáciai feljegyzéseket tartalmaz-
ta. A cseh politikust kényelmetlenül érintette a szembesítés korábbi nézeteivel, s a szo-
kásosnál is konciliánsabb volt. Kész volt teljesíteni szovjet partnere kívánságát, sôt
felajánlotta, a szovjetek készítsék el az általa aláírandó levél tervezetét. Figyelemre
méltó, hogy Beneš külön kiemelte: Prága számra Kárpátalja csatlakozása a Szov-
jetunióhoz két szempontból fontos „…elôször: a Szovjetunió Magyarország szomszéd-
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ja lesz, másodszor: a Szovjetunió túllép a Kárpátokon.” Ahhoz azonban ragaszkodott,
hogy a területet érintô döntéseket a két kormány közösen hozza meg, és a megállapo-
dásokat a hazai poltikai erôkkel megvitathassa és jóváhagyathassa. Molotov mindkét
szemponttal egyetértett (8. sz. irat). Beneš a három nappal késôbb, március 26-án a
szovjet kormányhoz irt levelében kész tényként kezelte a Kárpátalja átadását, és az
úgynevezett kassai programban is már ez szerepelt.11

A szovjet–csehszlovák a szerzôdés megkötésével kapcsolatos 1945. júniusi moszkvai
tárgyalások már nem hoztak meglepô változást. Az egyezmény szövegében hamar
megszületett a konszenzus. A gazdasági kérdésekkel kapcsolatos megbeszélések irat-
anyaga még nem hozzáférhetô. Mindesetre érdekes, hogy a Molotov külön levélben kö-
szönte meg Csap átadását (10. sz. irat). Az egyezményt és a hozzá csatolt jegyzôkönyvet
szovjet részrôl Molotov külügyminiszter, csehszlovák részrôl Fierlinger miniszterelnök
és V. Clementis külügyminiszter írták alá (11. sz. irat). A Kárpátalja átadását mindkét
részrôl szánalmas érvrendszerrel és a történeti múlt súlyos meghamisításával próbálták
igazolni (12., 13. irat). A csehszlovák Ideiglenes Nemzetgyûlés 1945. december 22-én, a
Szovjetunió Legfelsôbb Tanácsa 1945. november 27-én ratifikálta az egyezményt, amely
az okmányok kicserélése után, 1946. január 30-án lépett életbe. Kárpátalja azóta tartozik
a Szovjetunióhoz, illetve ma már az Ukrán Köztársasághoz. 

Magyaroszágon Kárpátalja szovjet Ukrajnához csatolása mérsékelt visszhangot vál-
tott ki, a demokratikus sajtó külföldi sajtójelentéseket vett át, kommentárokat alig közölt.
Ez érhetô, hiszen az 1945. január 20-án aláirt magyar fegyverszüneti egyezmény értelmé-
ben a területrôl a honvéd csapatokat, pontosabban maradványaikat és a magyar köz-
igazgatási szerveket ki kellett vonni, és vissza kellett állítani az 1938. január 1. elôtti ha-
tárokat. A visszafogott reagálás felkeltette a magyarországi Szövetséges Ellenôrzô Bizott-
ság figyelmét is. G. M. Puskin, a szovjet politikai megbízott 1945. július 2-án Gyöngyösi
János külügyminiszterrel folytatott megbeszélése során szóvá is tette a jelenséget.
„Gyöngyösi pozitívan értékelte a megállapodást – jelentette a külügyminisztériumnak.
Én viszont értésére adtam, kívánatos lenne, ha ez az értékelés tükrözôdne a magyar saj-
tóban. Megjegyeztem, a magyar sajtó szûkszavúan kommentálta ezt az eseményt, holott
a Szovjetunió és Magyarország között nem kevesebb mint 100 km hosszúságú közös ha-
tár létrejötte igen nagy jelentôséggel bír Magyarország szempontjából, nem is beszélve
az ország demokratikus berendezkedésének megerôsödésérôl.”12 A magyar diplomácia
vezetôje másnap sajtóértekezlet tartott, és ismertette a magyar külügyminisztérium köz-
leményét. Ebben nem az Ideiglenes Kormány, hanem a maga nevében nyilatkozott. Ele-
get tett Puskin elvárásainak, de egyben bírálta a csehszlovák kormány nemzetiségi poli-
tikáját, s közvetve a szovjet külpolitikát is, amely ha nem támogatta is, de nem ellenezte
a felvidéki magyar lakosság hetek óta folyó erôszakos kitelepítését. Ez bátor, de komo-
lyabb visszhang nélküli cselekedett volt. 

Vida István–Zseliczky Béla
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1.

V. A. Zorinnak, a Külügyi Népbiztosság IV. Európai Osztálya vezetôjének13 feljegyzése 
E. Benešnek Kárpát-Ukrajnával kapcsolatos kijelentéseirôl

Moszkva, 1944. november 18.

E. Beneš Kárpát-Ukrajna Szovjetunióhoz csatlakozásáról
(Tájékoztató)

Bizalmas
1139/4 o. sz.

A Szovjetunióval való diplomáciai viszony felújítása után (1941. július) Beneš nemegyszer kísé-
relte meg tisztázni a szovjet kormány álláspontját Kárpát-Ukrajnának a Szovjetunióhoz történô
csatolása lehetôségérôl, és maga is tett kijelentéseket ebben az ügyben. 

Kárpát-Ukrajnának a Szovjetunió keretébe illesztésének lehetôségérôl elôször Majszkij elv-
társsal14 folytatott 1941. szeptemberi beszélgetése során tett említést. […fél sor törölve. – V. I.–
Zs. B.] Akkor kijelentette, Csehszlovákiának közös határa kell legyen a Szovjetunióval, s a Kár-
pátontúli Oroszországnak „Csehszlovákiához, vagy a Szovjetunióhoz kell tartoznia, azonban
semmi esetre sem kerülhet Magyarországhoz, vagy Romániához.”15

1941 októberében Bogomolov elvtárssal16 beszélgetve újra érintette a kérdést. […fél sor tö-
rölve. – V. I.–Zs. B.] Bogomolov elvtárs tájékoztatása szerint: „Beneš kész a szlovákoknak auto-
nómiát adni, Kárpátontúli Oroszországot pedig átengedni nekünk azért, hogy Csehszlovákiá-
nak közös határa legyen mivelünk… Miután nem bízik Lengyelországban, és a meggyengült
Franciaországból kiábrándult, kész lemondani számunkra Kárpátontúli Oroszországról, mert
ránk szeretne támaszkodni a szomszédaival szemben.” Beneš befejezésül azt mondta, hogy
„Sem a lengyeleknek, sem a magyaroknak nem adnám oda Kárpátontúli Oroszországot, de
Önöknek odaadom.” 

Mivel részünkrôl ebben a kérdésben semmiféle választ nem kapott, Beneš még két alkalom-
mal próbálkozott, hogy tisztázza álláspontunkat. 

Így a lengyel-csehszlovák konfederációról szóló nyilatkozat után (1942. január 29.) felaján-
lotta, felülvizsgálja a konföderációval kapcsolatos magatartását azzal a feltétellel, ha Csehszlo-
vákia közös határt kap a Szovjetunióval. Utalt arra a lehetôségre, hogy Kárpát-Ukrajnát áten-
gedné a Szovjetuniónak. Bogomolov elvtárs arról is beszámolt: „Beneš Kárpát-Ukrajna kérdé-
sében annak véleményének adott hangot, hogy a Szovjetunió hadd egyesítse az összes ukrá-
nokat.” 

1942 márciusában Bogomolov elvtárs jelentést tett Benešsel folytatott újabb megbeszélésé-
rôl. […fél sor törölve. – V. I.–Zs. B.], s rá hivatkozva a következôket közölte: „Beneš azt szeret-
né elérni, hogy az ukrán kérdés véglegesen lekerüljön a napirendrôl, és evégett át kívánja ad-
ni Kárpát-Ukrajnát a Szovjetuniónak, mert biztos akar lenni abban, hogy többé semmilyen ide-
gen állam ármánykodása nem használja ki az ukránokat saját érdekében.” A nyomatékosság
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kedvéért még azt is hozzá fûzte, ô személyesen mindig is arra törekedett, hogy „a kárpáton-
túli ukránok17 a nyelv, az iskola, stb. kérdésében ugyanolyanoknak érezhessék magukat, mint
a harkoviak.” 

Beneš azonban ezeket a kijelentéseket még Molotov elvtárssal18 történt londoni találkozása
elôtt tette. (1942. május–június). Azt követôen, hogy Molotov elvtárs közölte: a Szovjetunió elis-
meri a München elôtti Csehszlovákiát és határait, Beneš többé már nem vette fel Kárpát-Ukraj-
na ügyét egészen 1944 júliusáig. 

Lebegyev19 elvtárs közlése szerint 1944 július végén, mielôtt Londonból Moszkvába utazott
volna, találkozott Benešsel, aki beszélgetésük során visszatért Kárpát-Ukrajna kérdésére. Kije-
lentette, nem fogja ellenezni Kárpát-Ukrajna Szovjetunióhoz csatolását, de ezt a kérdést Cseh-
szlovákia teljes felszabadulása után szeretné megoldani, miután kormánya visszaköltözött az
országba. 

A IV. Európai Osztály vezetôje
V. Zorin sk.

Orosz Föderáció Külpolitikai Levéltára (a továbbiakban: OFKL) F 07. op. 5. p. 50. gy. 198. 1–3. o. Eredeti.
A. Ja. Visinszkij külügyi népbiztoshelyettes titkárságának pecsétjével. 

2.
A Kárpátontúli Ukrajna Népi Tanácsának levele Eduard Beneš csehszlovák elnökhöz 

Munkács, 1944. december 5.

A Kárpátontúli Ukrajna Népi Bizottságai elsô kongresszusának megbízásából van szerencsénk
közölni Önnel: Kárpátontúli Ukrajna Népi Bizottságai járási, városi és falusi küldöttei 1944. no-
vember 26-án egyhangúan kiáltványt fogadtak el Kárpátontúli Ukrajna csatlakozásáról Szovjet
Ukrajnához és Kárpátontúli Ukrajna kilépésérôl a Csehszlovák Köztársaság kötelékébôl. 

A Kárpátontúli Ukrajna Népi Tanácsa, amely a kongresszus határozata értelmében az egye-
düli központi hatalmai szerv a Kárpátontúli Ukrajna területén, hozzálátott a kongresszus Kár-
pátontúli Ukrajnának a Szovjet Ukrajnához való csatlakozására vonatkozó döntésének végre-
hajtásához, és mi, Elnök Úr, reméljük, hogy Ön nem fog ellene szegülni ukrán népünk évszáza-
dos vágyálma megvalósulásának, annak, hogy Kárpátontúli Ukrajna egyesüljön szülôanyjával,
Szovjet Ukrajnával. 

A járások, városok és falvak népi bizottságai a Kárpátontúli Ukrajna Népi Tanácsával az élü-
kön mindent megtesznek, hogy a lehetô legnagyobb segítséget nyújtsák nagy felszabadítójuk-
nak – a hôsi Vörös Hadseregnek történelmi küldetése teljesítéséhez, a német és a magyar meg-
szállók teljes szétzúzásához, s a velünk szomszédos szláv népek, mindenek elôtt a dualista Cseh-
szlovák Köztársaság kötelékéhez tartozó szlovákok és a csehek földjének megtisztításához tôlük. 

Kárpátontúli Ukrajna Népi Tanácsa elvárja Öntôl mélyen tisztelt Elnök Úr, hogy mielôbb
utasítást adjon a Csehszlovák Köztársaság kormány megbízottjának, Nemec Úrnak,20 hagyja el
a Kárpátontúli Ukrajna területét. 
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3.
V. A. Zorinnak, a Külügyi Népbiztosság IV. Európai Osztálya vezetôjének feljegyzése 

Z. Fierlinger moszkvai csehszlovák nagykövettel31 folytatott megbeszélésrôl
Moszkva, 1944. december 11.

V. A. Zorin 
naplójából

Fierlinger csehszlovák követ fogadása 

Bizalmas
1250/4 o. sz. 

Ma, 19 órakor saját kérésére fogadtam Fierlingert. 
Fierlinger közölte velem, hogy nagy mennyiségû táviratot kapott Nemectôl és Ni�borskýtól,32

melynek nagy részét már elég régen feladták. A táviratok információkat tartalmaznak a legutób-
bi kárpát-ukrajnai eseményekrôl. Ezekbôl látható, hogy ott elég erôs mozgalom bontakozott ki a
Szovjetunióhoz való csatlakozás mellett, s az is kiderül, hogy a csehszlovák kormánydelegáció
egy sor nehézségbe ütközött, ide számítva a Kárpátontúli Ukrajna Népi Tanácsának ultimátum
jellegû követelését, hogy a kormánydelegáció hagyja el Kárpát-Ukrajna területét.33 A legutolsó
táviratok azonban arról tanúskodnak, hogy Népi Tanács és a kormányküldöttség közötti feszült-
ség némileg enyhült, Fierlinger eléggé józanul és optimistán fogja fel az eseményeket, s úgy gon-
dolja, hogy a népmozgalommal számolni kell, s végül is megtalálhatók a kormánydelegáció és
a Népi Tanács közötti kölcsönös együttmûködés formái egészen annak a kérdésnek a döntô fon-
tosságú megoldásáig, amit a Népi Bizottságok november 26-i kongresszusa vetett fel. 

Fierlinger hozzáfûzte, ma csupán félórát tudott szánni arra, hogy találkozzon Nemeccel és
Valo tanácsossal34, akik éppen most érkeztek vissza Kárpát-Ukrajnából. A nagykövet szerint
mind a ketten optimisták, annak ellenére, hogy súlyos nehézségekrôl számolnak be, amelyek-
kel a kormánydelegációnak meg kell küzdenie. Fierlinger tájékoztatott Nemec miniszter ta-
pasztalatairól a legutóbbi eseményeket illetôen. Nemec, Fierlinger szerint, úgy véli, hogy Kár-
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pát- Ukrajna lakosságának csak kisebb része támogatja a Szovjetunióhoz való csatlakozást, Va-
lo tanácsos ezzel szemben úgy látja, hogy az ukrán lakosság többsége helyesli a csatlakozást.
Nemec és Valo is jó véleménnyel vannak a helyi szovjet katonai közigazgatás és a kormányde-
legáció viszonyáról, s többek között kiemelik Mehlisz tábornok35 elôzékenységét és azoknak az
intézkedéseknek a foganatosításához nyújtott támogatását, amelyeket a kormánydelegáció az
adott körülmények között lehetôségeihez mérten meghozott. Éppen ezek figyelembe vételével,
Nemec úgy ítéli meg, hogy lehetôség van a megegyezésre a kormánydelegáció további tevé-
kenységét illetôen, annak ellenére, hogy Kárpátontúli Ukrajna Népi Tanácsa elsô pillantásra ki-
békíthetetlen állásponton van. Fierlinger ugyanakkor megemlítette, hogy Nemec és Valo olyan
nehézségekrôl is beszámolnak, amelyek a Londonból nemrég érkezett, a kormánydelegációhoz
tartozó csehszlovák katonatisztek meggondolatlan lépéseire vezethetôk vissza. 

Befejezésül Fierlinger elmondotta, hogy nemrég táviratot kapott Londonból, amelyben Rip-
ka36 közölte vele, Masaryk37 szabadságra megy, és arról tájékoztatta, hogy a köztársasági elnök,
a Szovjetunióban tartózkodó katonai missziótól érkezett és érkezô, a kárpát-ukrajnai helyzettel
kapcsolatos nyugtalanító hírek ellenére bizakodóan figyeli a további fejleményeket. Fierlinger
szerint Ripka jelezte, Beneš, saját kezdeményezésére, bejelenteni készül, engedélyezi kívánja
Kárpát-Ukrajna lakosainak, hogy önkéntesként belépjenek a Vörös Hadseregbe, s ily módon al-
kotmányos alapon cselekedhessenek. Fierlinger hozzátette, Ripka úgy tudja, az elnök vélemé-
nye szerint Csehszlovákia és a Szovjetunió kormánya között semmiféle vitának nincs helye
Kárpát-Ukrajna sorsát illetôen. Beneš kétségkívül számolni fog a lakosság hangulatával, s eb-
ben a kérdésben a realitások talaján áll, amelyeket soha nem hagyott figyelmen kívül. Én meg-
jegyeztem, valóban nincs alapunk arra, hogy vitatkozzunk ebben a kérdésben.

Fierlinger a továbbiakban kijelentette, még beszélni fog Nemeccel és Valóval, s tisztázni fog-
ja, milyen kérdésekben kell még döntést hozni, hogy érdemben tárgyalni tudjon. Hozzátette, a
politikai kérdések mellett, számos gazdasági probléma is felmerül, amelyek szintén megoldás-
ra várnak. Kérdésemre, Fierlinger többek között a pengônek cseh bankjegyre történô átváltásá-
ra utalt. Noha állítólag Nemec miniszter megállapodott volna arról, hogy a felszabadított terü-
leteken a pengô és a korona párhuzamosan lesznek forgalomban, s a beváltási arány egy pen-
gô 2,2 korona lesz, sem Nemec, sem Fierlinger nem gondolja komolyan, hogy a pénzügyi kér-
dések ezzel megoldódtak, ezért továbbra is tárgyalni kívánnak. 

A beszélgetés végén Fierlinger megkérdezte tôlem, meg tudnám-e mondani, hogy a szlovák
delegációt a Külügyi Népbiztosság vezetôi közül fogadja-e valaki. Azt feleltem, hogy egyelôre
erre nem tudok válaszolni.

A IV. Európai Osztály vezetôje
V. Zorin sk.

OFKL F 077. op. 24. p.112. gy. 5. 135–137. o. Másodlat. A dokumentumra Dekanozov helyettes külügyi
népbiztos kézzel ráírta: „Lavrovnak38 – irattartóba. Ismerkedjen meg a pengô és a cseh korona beváltásá-
nak kérdésével. Vitassa meg Zorin és Getas39 (Gjotas) elvtársakkal, fejtsék ki véleményüket nekik (cseh-
szlovák politikusoknak–V. I. Zs. B.) errôl. Zorin készítsen emlékeztetôt. 12/XII.” 
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4.
F. Nemecnek, a felszabadított területek kormánybiztosának távirata Beneš elnöknek 

és a kormánynak
Moszkva, 1944. december 29.

A moszkvai megbeszéléseket követôen az általános helyzetrôl az alábbiakat az Ön figyelmébe.
A Kárpát-Ukrajnában kibontakozó mozgalmat, amely a csehszlovák köztársaságtól való elsza-
kadásra és a Szovjetunióhoz való csatlakozásra irányul jelenlegi fázisában népi és spontán moz-
galomnak kell tekinteni. A Szovjetunió ezt ugyanis a nemzeti törekvés kifejezôdéseként értéke-
li és tiszteletben tartja, mint általában a szláv népek nemzeti törekvéseinek megnyilvánulását.
A Szovjetunió természetesen ragaszkodik a nemzetközi szerzôdések és egyezmények betartá-
sához, amit bizonyít a felsôbb szovjet katonai szervek magatartása is az általa felszabadított te-
rületeinken. Igaz, e tekintetben tapasztalhatók bizonyos hiányosságok mind a mi részünkrôl,
mind az alárendelt szovjet katonai hatóságok részérôl, de ezeket a jelenségeket tegnap megvi-
tattuk Molotovval. Felhívtam a figyelmét arra, hogy mi is követünk el hibákat, vannak némi ne-
hézségek, de ezek a helyzet kialakulatlanságával, nem elég világos voltával indokolhatóak.
A külügyi népbiztos ezzel szemben megállapította, olyan idôszakban, amikor az emberek már
belefáradtak a háborúba, szükségszerû, hogy voltak és lesznek nehézségek és hiányosságok,
amelyek a szabadság elsô napjainak lázas állapotával magyarázhatóak. Figyelembe véve ezt a
helyzetet, javaslom a kormánynak, haladéktalanul foglakozzon Kárpát- Ukrajna problémájával.
Kizárt dolog, hogy a csehszlovák közigazgatás a helyi lakosság akarata ellenére tevékenykedett
volna Kárpát- Ukrajnában. Az adott helyzetben ez azt jelentette volna, hogy a csehszlovák ha-
tóságok a nép akarata ellenére, a szovjet katonai szerveknek a hátországban a rend teremtésé-
re irányuló törekvései ellenére erôszakos úton uralkodtak volna. Az ukrán nép államjogi hova-
tartozása mindig is különleges probléma volt a köztársaságban. Az ukrán nép állami hovatar-
tozása eldöntésnek jogát saját történeti fejlôdése hozta meg. Teljesen elkerülhetetlennek tartom,
hogy tekintettel az állam tekintélyére, a köztársaság további külsô és belsô fejlôdésére, a kor-
mány adjon hivatalos választ a Szovjetuniónak Kárpát-Ukrajna népi bizottságai 1944. novem-
ber 26-i gyûlésének határozatát illetôen, s juttassa kifejezésre, kész teljesíteni a követelést és tár-
gyalásokat kér ebben a kérdésben. A tárgyalások elhalasztása e tárgyban a békekonferenciáig,
vagy még késôbbre, véleményem szerint teljesen lehetetlen. A Szovjetunió dolga eldönteni,
hogy ennek a kérdésnek a rendezése most okoz-e vagy sem nemzetközi bonyodalmakat. Óv-
nám egyes köreinket attól, hogy a Kárpát-Ukrajnában kibontakozó mozgalom népi jellegét és
az ország felszabadulása után megerôsödô nemzeti öntudat szerepét megkérdôjelezzék. Vilá-
gosan megmondottam Molotovnak, hogy nincs felhatalmazásom külpolitikai kérdéseket meg-
vitatni, csupán közlöm Londonnal véleményemet és javaslataimat. A fentiek értelmében meg-
fogalmazott javaslataimat megvitattuk azon a december 28-i közös értekezleten, amelyen Fier-
linger nagykövet és Valo politikai tanácsos mellett részt vettek a Szlovák Nemzeti Tanács meg-
bízottai, valamint Petruscak40, Gottwald41 és Kopecký42 képviselôk. Részletes és baráti megbe-
szélés követôen, elvégezve a javításokat és kiegészítéseket, a javaslat végleges megfogamzását
egyhangúlag elfogadtuk. Nyomatékosan felhívom a figyelmét arra, hogy teljesen egyetértet-
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tünk abban, hogy teljesíteni kell azokat a kívánságokat, amelyeket Molotov terjesztett elô a kor-
mány és az elnök ideiglenes átköltözésével kapcsolatban például Lvovba, vagy más szovjet vá-
rosba. Ezt az adott helyzetben hasznosnak tartjuk az ügy szempontjából. Kérem, hogy az elnök
és a kormány mihamarabb döntsön a fenti javaslatok dolgában, amelyek ugyan nem állnak tel-
jesen összhangban a kormány elképzeléseivel. Ezzel én tisztában vagyok és nem is titkoltam az
értekezleteken. A kezdeményezés a mi részünkrôl kétség kívül megerôsítené és javítaná pozí-
cióinkat a szovjet kormány elôtt, és az a rokonszenv, amelyet feltétlenül keltenénk, bizonyára
hasznos lenne jövôbeli politikai és gazdasági követeléseink szempontjából. Véleményem sze-
rint, most azon áll, vagy bukik a dolog, hogy kihasználjuk-e a kárpát-ukrajnai nép törekvéseit
saját pozíciónk javítására, vagy várni fogunk addig, amíg cselekszik beleegyezésünk nélkül,
vagy akaratunk ellenére. Ma egy bátor határozattal sokat nyerhetünk, esztelenséggel vagy in-
gadozással sokat veszthetünk. Ezek a javaslatok Kárpátalján és Besztercebányán szerzett sze-
mélyes tapasztalataim, az itteni képviselôkkel és a Szlovák Nemzeti Tanács tagjaival, valamint
a szovjet vezetôkkel folytatott megbeszélések alapján készültek. Úgy vélem, hogy az itt lévô
lépviselôk világosan, egyértelmûen és határozottan védelmezik a belsôleg szilárd, a cseh és
szlovák nép összefogásán felépülô Csehszlovák Köztársaság alapelveit, és támogatják a Szov-
jetunióval kapcsolatos lojális együttmûködés politikáját. 

Nemec

Közli: Dokumenti i matyeriali po isztorii szovjetszko-csehoszlováckih ontnosenyij. Moszkva. Nauka.
1983. II. k. 263–264. o. 

5.
J. V. Sztálin levele E. Benešhez

Moszkva, 1945. január 23.

Tisztelt Beneš Elnök Úr!

Ma értesültem Gottwald elvtárstól, hogy a csehszlovák kormánynak kellemetlen benyomása tá-
madt Kárpátontúli Ukrajnában végbement események kapcsán, s azt feltételezi, hogy a szovjet
kormány országaink közötti szerzôdés ellenére egyoldalúan akarja megoldani Kárpátontúli
Ukrajna kérdését. 

Meg kell mondanom, hogy ha Önben ilyen feltevés alakult ki, az félreértésen alapul. 
A szovjet kormány nem tiltotta meg és nem is tudta volna megtiltani Kárpátontúli Ukrajna

lakosságának, hogy kifejezésre juttassa nemzeti akaratát. Ez annál is inkább érthetô, mivel hogy
legutóbb Moszkvában éppen Ön tudatta velem, kész átadni Kárpátontúli Ukrajnát a Szov-
jetuniónak, s legyen szabad emlékeztetnem arra, hogy ehhez nem adtam hozzájárulásomat. De
abból, hogy a szovjet kormány nem tiltotta meg a kárpátontúli ukránoknak akaratuk kinyilvá-
nítását, semmi esetre sem következik, hogy a szovjet kormány állítólag megkívánja sérteni or-
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szágaink közötti szerzôdést, és egyoldalú döntést akar hozni Kárpátontúli Ukrajna kérdésében.
Ilyen feltételezés sértô lenne a szovjet kormány számára. 

Mivel a Kárpátontúli Ukrajna sorsát maga a Kárpátontúli Ukrajna lakossága vetette fel, ezt
a kérdést igenis meg kell oldani. Ez kérdés azonban csakis Csehszlovákia és a Szovjetunió kö-
zötti megállapodás alapján rendezhetô, akár még a Németország elleni háború befejezése elôtt,
akár a háború befejezése után, attól függôen, hogy a két kormány mikor tartja célszerûnek.

Kérem, higgye el, a szovjet kormánynak nem áll szándékában bárminemû kárt okozni a
Csehszlovák Köztársaság érdekeinek és presztízsének. Ellenkezôleg, a szovjet kormány eltökélt
szándéka, hogy mindennemû segítséget megad a csehszlovák kormánynak a Csehszlovák Köz-
társaság felszabadításához és újjáépítéséhez. 

Tisztelettel:
J. V. Sztálin 

Közli: Dokumenti i matyeriali po isztorii szovjetszko-csehoszlováckih ontnosenyij. II. k. 277. o.

6.
E. Beneš válaszlevele J. V. Sztálinnak

London, 1945. január 29.

Tisztelt Elnök Úr!

Megkaptam január 23-i személyes üzenetét, s ôszinte köszönetemet fejezem ki Önnek ezért. 
Külön köszönöm Önnek, hogy olyan tisztán és pontosan fogalmazta meg saját véleményét, s ez
lehetôvé teszi számomra, hogy ugyanolyan világosan megfogalmazzam a magam véleményét.
Ez felel meg országaink és népeink közötti ôszinte baráti viszonynak. 

Megerôsíthetem, hogy a Kárpátontúli Ukrajnával kapcsolatos események miatt egyes kö-
reinkben valóban nyugtalanság támadt. Ez tisztán helyi jellegû eseményekkel függött össze, s
annak következménye, hogy azokban csakis helyi vezetôk vettek részt. Ehhez hozzájárultak a
kijevi rádió egyes közleményei43 is, amelyeket a Szovjetunió és Csehszlovákia ellenségei go-
nosz szándékkal használtak fel nemzetközi sajtóban. A leghatározottabban biztosíthatom Önt
Elnök Úr, hogy sem én, sem a csehszlovák kormány egy percre sem tételeztük fel, hogy a szov-
jet kormány egyoldalú döntést kívánna hozni Kárpátontúli Ukrajna kérdésében, vagy pedig
meg akarná sérteni az országaink közötti szerzôdést. Jól ismerem a Szovjetunió politikájának
alapelveit, és tudom, hogy ez teljes egészében kizárható. Kérem Önt, higgyen szavaimnak. 

Továbbá, teljes egészében osztom az Ön véleményét a tekintetben, hogy ezt a kérdést, csakis
Csehszlovákia és a Szovjetunió közötti megegyezés alapján lehet rendezni, s csakis „akkor, ami-
kor azt a két kormány célszerûnek találja”, amint azt Ön levelében fogalmazta. 

Mi azt szeretnénk, hogy a Kárpátontúli Ukrajna hovatartozásának eldöntésére a Németor-
szág elleni háború befejezése után kerüljön sor, az után, hogy helyreállnak München elôtti ha-
táraink Németországgal és Lengyelországgal. Ezen túlmenôen meg kell beszélnem a kérdést
vezetô politikusainkkal Prágában. 
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A fentiekhez két megjegyzést szeretnék fûzni:
1., Kárpátontúli Ukrajna kérdésében nem változtattam meg a véleményemet azóta, hogy

1939. szeptemberében Londonban beszéltem az Önök követével I. Majszkij Úrral, s nem fog
megváltozni álláspontom a jövôben sem. Ebben a szellemben fogom kifejteni véleményemet
Prágában is. 

2., A magunk részérôl Kárpátontúli Ukrajna sorsát nem vitatjuk meg más államokkal, és nem
teszzük lehetôvé, hogy más hatalmak beavatkozhassanak abba. Az esetleges békekonferenciá-
ra úgy akarunk elmenni, hogy ezt a kérdést Önnel baráti szellemben véglegesen rendeztük. Jó-
magam és kormányom úgy véljük, hogy Kárpátontúli Ukrajna kérdése soha nem lesz vita tár-
gya közöttünk. 

Üzenetének végén Ön tudatja velem, a szovjet kormánynak nemcsak hogy nincs szándéká-
ban kárt okozni a Csehszlovák Köztársaság érdekeinek, éppen ellenkezôleg, a szovjet kormány
eltökélt szándéka, hogy megad mindennemû segítséget a Csehszlovák Köztársaság felszabadí-
tásához és újjáépítéséhez. Ôszinte köszönettel tartozom Önnek ezekért a szavakért. Szeretném
hangsúlyozni, hogy a Szovjetunió az elmúlt hónapokban valóra is váltotta ezeket, kijelentése-
ket a Vörös Hadsereg hatalmas és csodálatra méltó tettei révén, valamint azzal a politikai támo-
gatással, amelyet különbözô fontos alkalmakkor készséggel nyújt számunkra. (Ezt történt pél-
dául legutóbb a Magyarországgal folytatott fegyverszüneti tárgyalásokon.44) A csehszlovák
nép ezt jól tudja. Elnök Úr, kérem engedje meg, hogy hangsúlyozzam, nincsen még egy állam,
nincsen még egy nép, amely jobban értékelné a Szovjetunió segítségét és támogatását mint a
csehszlovák nép; nincsen még egy olyan állam, amely az igaz barátság olyan ôszinte érzését
táplálná a Szovjetunió iránt, mint a Csehszlovák Köztársaság. 

Teljes tisztelettel:
Dr. Eduard Beneš

Közli: Dokumenti i matyeriali po isztorii szovjetszko-csehoszlováckih ontnosenyij. II. k. 287–288. o.

7.

Részlet V. M. Molotov és E. Beneš megbeszélésérôl készült feljegyzésbôl 
Kárpát-Ukrajna hovatartozását illetôen

Moszkva, 1945. március 21.

Titkos

A beszélgetésen a következôk voltak jelen: A. Ja. Visinszkij, V. A. Zorin, J. Masaryk és Zd. Fier-
linger.

Beneš kijelenti, hogy a neki korábban elküldött kérdésekkel45 kapcsolatban szeretné kifejte-
ni álláspontját. 

(…)
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III. Kárpát-Ukrajna
Beneš hangsúlyozza, hogy ebben a kérdésben teljesen ôszinte akar lenni. Húsz éve nem tart-

ja véglegesen megoldottnak Kárpát-Ukrajna ügyét. 1918-ban Csehszlovákia nem követelte Kár-
pát-Ukrajnát. Az amerikaiak ajánlották fel Csehszlovákiának, népszavazást javasolva. Szovjet-
Oroszország 1918-ban nem kapta meg Kelet-Galíciát, Magyarország viszont talpra állhatott
volna, ha megkapja Kárpát-Ukrajnát. Ezért Csehszlovákia szükségesnek vélte, hogy magához
csatolja Kárpát-Ukrajnát, azonkívül szerette volna megtartani kapcsolatait Romániával, s elôre
tekintve, számolt a Szovjetunióhoz való közeledés lehetôségével is. Csehszlovákia úgy fogta fel,
csupán arra kapott meghatalmazást, hogy a kárpát-ukrán közigazgatás irányítsa, s el kellett fo-
gadnia a Népszövetség felügyeletét. Mindez azt jelentette, hogy Kárpát-Ukrajna sorsa nem
nyert végleges megoldást. Amikor a Vörös Hadsereg felszabadította ezt a területet, voltak inci-
densek46, és Beneš és Sztálin elvtárs megállapodott abban, hogy a) Csehszlovákia és a Szov-
jetunió baráti szellemben oldja meg ezt a kérdést, b) a probléma megoldására akkor fog sor ke-
rülni, amikor Csehszlovákia határait meghúzzák.47 Beneš úgy véli, hogy a csehszlovák parla-
mentnek akkor kell majd megvitatnia ezt a kérdést, amikor ô, Beneš már Prágában lesz. Nincs
kétsége afelôl, hogy a csehszlovák nép úgy dönt ebben kérdésben, ahogy ô javasolja. Gazdasá-
gi szempontból Kárpát-Ukrajna mindig passzív szerepet játszott. Csehszlovákia jelentôs tôke
befektetéseket eszközölt Kárpát-Ukrajnában, hogy fejlessze annak gazdaságát, de a beruházá-
soknak kevés hasznát látta. A csehek – Beneš szavai szerint a legértelmesebb emberek –, egyez-
ményt akarnak kötni arról, hogy hogyan adják át Kárpát-Ukrajnát a Szovjetuniónak. Ugyanak-
kor a megállapodás megkötése elôtt nagyon fontos tisztázni, hol fog húzódni Kárpát-Ukrajna
határa, mivel Csehszlovákia területén ukránok is élnek.48 Beneš szerint a Szlovákiában élô uk-
ránok kérdését áttelepítéssel és lakosságcserével lehetne megoldani, miután szlovákok Kárpát-
Ukrajnában is élnek. Beneš azt kérdezi, mi Molotov elvtárs véleménye a probléma ilyen megol-
dásáról.

Molotov kijelenti, hogy nincs semmiféle nehézség, természetesen meg lehet egyezni a lakos-
ságcserérôl.

Beneš hozzáteszi, hogy a kérdés végleges megoldásakor tisztázni kellene a beruházások kér-
dését is.

Molotov azt mondja, hogy szemmel láthatóan nekünk is vannak okos embereink, s minden
ügyet meg lehet oldani baráti szellemben.

(….)
Lejegyezte V. Zorin

OFKL F 06. op. 7. p. 51. gy. 833. 1–9. o. Hiteles másolat. Közli: Vosztocsnaja Jevropa. Tom I. 1944
–1948. 176–177. o. 
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8.
Részlet V. M. Molotov és E. Beneš megbeszélésérôl készült feljegyzésbôl 

Moszkva, 1945. március 24.

Titkos

Jelen vannak: Zorin, a Szovjetunió csehszlovákiai nagykövete, Masaryk, Csehszlovákia külügy-
minisztere és Fierlinger, Csehszlovákia moszkvai nagykövete.

A megbeszélés 16h-kor kezdôdik.

Molotov elvtárs azt mondja, hogy szeretné megvitatni Kárpátalja kérdését. A szovjet kor-
mány az elôtt a probléma elôtt áll, hogy Beneš többszöri kijelentései után mit mondhat a Szov-
jetunió Legfelsôbb Tanácsa Elnökségének jelenleg errôl a kérdésrôl.49 Valami konkrétumot sze-
retnénk megtudni az elnöktôl. 1939 után Beneš határozott álláspontot foglalt el ebben a kér-
désben, s utolsó, Sztálin marsallhoz írt levelében hivatkozik 1939 szeptemberében Majszkijnak
tett kijelentésére. Ezt követôen több nyilatkozat megtételére került sor a Bogomolovval folyta-
tott megbeszélések, továbbá a Sztálin marsallal és Molotovval folytatott moszkvai tárgyalások
során.50

Miután Molotov elvtárs felolvasta annak a megbeszélésnek a szövegét, amely Majszkij elv-
társ és Beneš 1938. szeptemberi megbeszélésérôl készült51, Molotov elvtárs megkérdezi, hûen
tükrözi-e a feljegyzés azt, amit Beneš Majszkijnnak mondott, megjegyezve, hogy most termé-
szetesen nem arról van szó, ami a szovjet hatalom kérdésérôl a megbeszélés során elhangzott.

Beneš azt mondja, most nem tudja pontosan megmondani, hogy a feljegyzésben foglaltak szó
szerint megfelelnek-e annak, amit ô mondott, mert minden feljegyzése Londonban maradt. Azt
határozottan tudja állítani, hogy ô mindig arról beszélt: adott pillanatban a csehszlovák és szov-
jet kormány megállapodik majd abban, hogy ennek a területnek Ukrajnához kell tartoznia, s
csak az a kérdés, milyen úton kerül a Szovjetunióhoz.

Molotov elvtárs megjegyzi, mi megértjük, hogy ezt az ügyet nem ma kell megoldani, de gya-
korlati szempontból szeretnénk, ha Beneš meghatározott nyilatkozatot tenne a Legfelsôbb
Tanács Elnökségének, és akkor a szovjet kormány kifejezhetné, hogy elégedett ezzel a nyilat-
kozattal. Molotov elvtárs hangsúlyozza, hogy mi csak akkor igényeljük ezt, ha Beneš egyetért
ezzel.

Beneš kijelenti, hogy a Sztálin marsallhoz írott levelében csak pontosította a Kárpátalja kér-
désében többször tett nyilatkozatát.

Molotov elvtárs megjegyzi, hogy a Sztálin marsallhoz írt levélben Benešnek 2 megjegyzése
volt52, s ezeket most egyértelmûvé kellene tenni.

Beneš megkérdezi, mit kellene tartalmaznia annak a nyilatkozatnak, amirôl Molotov elvtárs
beszélt.

Molotov azt válaszolja, hogy ennek a nyilatkozatnak az 1939. évihez hasonlóan tartalmaznia
kellene, hogy kívánatos a közös határ a Szovjetunióval, s hogy Kárpátalja az Ukrán SzSzK-hoz
tartozzon. 
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Beneš arra kéri Molotovot, közöljük a számunkra megfelelô megfogalmazást.
Molotov azt mondja, hogy Beneš maga is kitûnôen meg tudná ezt fogalmazni, annál is in-

kább, mert ez számára nem új probléma, sokszor megfogalmazta már álláspontját.
Masaryk megkérdezi, közzéteszik-e ezt a nyilatkozatot.
Molotov azt mondja, hogy természetesen nem, csak egymás között kell tisztáznunk a kérdést.
Beneš kijelenti, hogy álláspontja azonos lesz valamennyi csehszlovák politikai párt e kérdés-

ben vallott álláspontjával, Errôl meg van gyôzôdve, s amikor megérkezett Prágába javasolni
fogja, hogy fogalmazzák meg ezt a határozatot, s ô kiáll érte. Ô csak azt szerette volna, a Szov-
jetunió értsen egyet azzal, hogy a Szlovákia és Kárpátalja közti jelenlegi határ marad a Szov-
jetunió és Csehszlovákia közti határ azután is, amikor Kárpát-Ukrajna csatlakozik a Szov-
jetunióhoz.

Molotov elvtárs azt mondja, egyértelmû hogy a határnak ugyanott kell húzódnia, ahol ma
Szlovákia és Kárpát-Ukrajna között húzódik.

Fierlinger rávilágít, hogy amikor Beneš arról beszél, hogy a csehszlovák parlament támogat-
ni fogja a kérdésnek ezt a megoldását, akkor a nemzeti bizottságról53 van szó, amelyet azonnal
összehívnak, ha egész Csehszlovákia felszabadult.

Beneš hangsúlyozza azonban, hogy ezt a kérdést kizárólag Csehszlovákia és a Szovjetunió
között kell rendezni.

Molotov elvtárs csatlakozik ehhez, hangsúlyozva, hogy milyen fontos így állni a kérdéshez.
Beneš azt mondja, hogy Kárpát-Ukrajna csatlakozása a Szovjetunióhoz két szempontból fon-

tos Csehszlovákia számára, elôször: a Szovjetunió Magyarország szomszédja lesz, másodszor:
a Szovjetunió túllép a Kárpátokon.

Molotov elvtárs megerôsíti, hogy ilyen körülmények között a németek kétségtelenül békéseb-
bek lesznek majd, s még inkább a magyarok. A továbbiakban Molotov elvtárs rávilágít, hogy
amikor 1944. szeptemberében Horthy képviselôi megérkeztek Moszkvába, akkor ô (Horthy) a
levelében azt írta, hogy nem ismerte Molotov elvtárs azon nyilatkozatát, miszerint a magyaro-
kat semmilyen veszély nem fenyegeti a Szovjetunió részérôl. Ezen álláspontunk bebizonyításá-
ra beleegyeztünk abba, hogy állítsuk le a Magyarország elleni támadást, azért, hogy lehetôvé te-
gyük Horthy számára csapatainak Budapestre történô visszavonását.54 Ha most a Szovjetunió-
nak közös határa lesz Magyarországgal, a magyarok kétségkívül csendben maradnak majd.

Beneš a továbbiakban hangsúlyozza, hogy Csehszlovákia számára a közös határ az egész ál-
lam biztonsága szempontjából fontos, másrészt fontos a nemzetiségi kérdés megoldása szem-
pontjából.

Molotov elvtárs hangsúlyozza, hogy a kérdés ilyen megoldása nyugalmat teremt az Ukrán
Szocialista Köztársaságban, önbizalmat ad a Szovjetuniónak is, Csehszlovákiának is.

Beneš megkérdezi, milyen formában kellene megtenni ezt a nyilatkozatot.
Molotov elvtárs azt mondja, hogy levelet kellene írni Sztálin elvtárnak, amire ô a szovjet kor-

mány nevében válaszol. Molotov elvtárs megkérdezi, aláírhatnak-e errôl valamiféle egyez-
ményt.

Beneš és Fierlinger azt mondják, hogy jobb lenne a levélforma.
Beneš megígéri, hogy küldenek egy ilyen levelet.55

(…)
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Ezzel a megbeszélés 16 h. 40’-kor véget ért.
Lejegyezte: V. Zorin

OFKL F 06. op. 7. p. 51. gy. 833. 10–14. o. Hiteles másolat. Közli: Vosztocsnaja Jevropa. Tom I. 1944–
1948. 183–186. o. 

9.
Részlet J. V. Sztálinnak Zd. Fierlinger csehszlovák miniszterelnökkel és V. Clementis kül-

ügyminiszter-helyettessel folytatott megbeszélésérôl készült feljegyzésbôl 
Moszkva, 1945. június 28.

Titkos

Jelen voltak: V. M. Molotov és V. A. Zorin

J. V. Sztálin megkérdezi, mely kérdések érdeklik Fierlinger urat.
Fierlinger azt válaszolja, hogy a Csehszlovák Kormánynak egy sor kérdése van, és azt javasolja
kezdjék ezek megvitatását a Kárpát-Ukrajnáról szóló szerzôdéssel. Fierlinger elmondja, hogy a
szerzôdés szövegét már majdnem egyeztették, csupán a szerzôdéshez tartozó jegyzôkönyv né-
hány cikkelyérôl van szó.

J. V. Sztálin megkérdezi, jó-e az a csehszlovák kormánynak, ha most írjuk alá a szerzôdést és
megjegyzi: „Mi nem siettetjük Önöket. Úgy foglaljanak állást ebben az esetben, ahogy maguk-
nak jó.”

Fierlinger azt válaszolja, hogy a Csehszlovák Kormány számára a jelen idôpont alkalmas,
ezért is javasolta maga az egyezmény aláírását.

Felolvasásra kerül a szerzôdés és a jegyzôkönyv szövege.

A jegyzôkönyv 2. §-ának felolvasásakor V. M. Molotov javasolja: rögzítsék, hogy az állampol-
gárság optálására mindkét országban a törvényhozással összhangban kerül sor, mivel például
a Szovjetunióban a férj optálása nem jelenti azt, hogy a feleség is megkapja az állampolgársá-
got, ugyanakkor a csehszlovák törvények értelmében a feleség automatikusan megkapja azt.

Fierlinger egyetért ezzel, és azzal, hogy ennek megfelelôen fogalmazzák meg a 2. §-t. 
A 3.§. felolvasása után Fierlinger megjegyzi, hogy a Kárpát-Ukrajna átadásával kapcsolatos

pénzügyi kérdéseket szemmel láthatóan késôbb kell pontosítani, mivel a csehszlovák kor-
mány jelenleg nem tudja megmondani, mekkora kiadásokkal fog járni azoknak a polgároknak
a kártalanítása, akik vagyonukat Kárpát-Ukrajnában hagyva költöznek át Csehszlovákiába.
Fierlinger ezért azt javasolja, foglalják bele a jegyzôkönyvbe, hogy a Csehszlovák Köztársaság
Kormánya és a Szovjetunió kölcsönösen kiegyenlíti az állampolgárok áttelepülésével járó költ-
ségeket, a két kormány közti elszámolásra pedig 18 hónapon belül, a szerzôdés ratifikálása
után kerül sor. 
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J. V. Sztálin és V. M. Molotov egyetért a javaslattal. Javasolják, hogy öntsék végsô formába a
szerzôdés és a jegyzôkönyv szövegét, s amennyiben lehetséges, június 29-re készítsék elô
aláírásra. 

(…)
Lejegyezte: V. Zorin

Az Oroszországi Föderáció Elnöki Levéltára, F 45. 1. op. 393. gy. 65–69. o.: Vosztocsnaja Jevropa. Tom
I. 1944–1948. 229–230. o. 

10.
Molotov levele Zd. Fierlinger csehszlovák miniszterelnöknek

Moszkva, 1945. június 29.

Titkos

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A Kárpát-Ukrajnáról szóló, a Csehszlovák Köztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok
Szövetsége közötti Szerzôdés és Jegyzôkönyv mai aláírásával kapcsolatban tisztelettel közlöm
Önnel, hogy a szovjet kormány véleménye szerint a belsô és külsô adósság azon hányada,
amely Kárpát- Ukrajnának az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársasághoz történô csatolása kö-
vetkeztében a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségét terheli, a késôbbiek során Szovjet
Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Csehszlovák Köztársaság kormányai közötti megál-
lapodás keretében diplomáciai úton kerül rendezésre, a csehszlovák kormány által szolgáltatott
konkrét adatok és számítások alapján. 

Kérem, fogadja a szovjet kormány hálás köszönetét, amiért Csehszlovák Köztársaság Kor-
mánynak késznek mutatkozott átengedni Csap vasútállomást a Szovjetuniónak. Egyben közöl-
hetem Önnel, a szovjet kormány a maga részérôl kész minden lehetôséget biztosítani a cseh-
szlovák kormány számára, hogy Csap állomást Csehszlovákia részére vasúti szállítások céljá-
ból igénybe vegye.

Kérem Miniszterelnök Úr, fogadja ôszinte nagyrabecsülésem kinyilvánítását. 

V. Molotov.

OFKL F 06. op. 7. p.51. gy. 838. 25. o. Hitelesített másolat.
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11.
A szovjet–csehszlovák szerzôdés Kárpát-Ukrajnáról

Moszkva, 1945. június 29.

Szerzôdés
a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Csehszlovák Köztársaság között Kárpát-Ukrajnára

vonatkozóan.

A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Csehszlovák Köztársaság elnöke attól az
óhajtól áthatva, hogy Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Csehszlovák Köztársa-
ság népei egymással örök és ôszinte barátságban éljenek, és hogy részükre szoros együttmûkö-
désük révén boldog jövôt biztosítsanak,

elhatározták, hogy e célból szerzôdést kötnek, és meghatalmazottaikká kinevezték:
a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Legfelsôbb Tanácsának Elnöksége: Vjacsesz-

láv Mihajlovics Molotov, Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Népbiztosok Tanácsa el-
nökhelyettesét és külügyi népbiztost,

a Csehszlovák Köztársaság elnöke: Zdenek Fierlinger miniszterelnököt és Vladimír Klemen-
tis külügyminisztert, 

akik jó és kellô alakban talált meghatalmazásaik kicserélése után a következôkben állapod-
tak meg:

1. cikk. Kárpát-Ukrajna56 (a csehszlovák alkotmány megnevezése szerint: Podkarpatská
Rus57), amelyet a Saint Germain-en-Laye-ben 1919. szeptember 10-én kötött szerzôdés alapján
autonóm területként a Csehszlovák Köztársasághoz csatoltak, a lakosság részérôl kinyilvánított
óhajnak megfelelôen, és a két Magas Szerzôdô Fél közötti baráti megegyezés alapján egyesül
ôsi hazájával,58 Ukrajnával, és ennél fogva az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság részévé
válik. 

A Szlovákia és Kárpát- Ukrajna között 1938. szeptember 29. napján fennállott határok, az esz-
közölt módosításokkal, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Csehszlovák Köz-
társaság közötti határokká lesznek, a mellékelt térkép szerint. 

2. cikk. A jelen szerzôdést a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Legfelsôbb Taná-
csának Elnökségének és a Csehszlovák Nemzetgyûlésnek meg kell erôsítenie. 

A megerôsítô okiratokat Prágában cserélik ki.
A jelen szerzôdés készült Moszkvában, három példányban, mindegyik orosz, ukrán és szlo-

vák nyelven.
Értelmezés szempontjából mindhárom szöveg egyenlô érvényû.

1945. június 29.

A Szovjetunió Legfelsôbb Tanácsa Elnökségének megbízásából 
V. Molotov

A Csehszlovák Köztársaság elnökének megbízásából:
Zd. Fierlinger sk. V. Clementis sk. 
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[a.]

Jegyzôkönyv
a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Csehszlovák Köztársaság között Kárpát-Ukrajnára

vonatkozóan kötött szerzôdéshez

A Kárpát-Ukrajnára vonatkozó szerzôdés aláírása alkalmából a Magas Szerzôdô Felek az aláb-
biakban egyeztek meg:

1. cikk. A határoknak a szerzôdés 1. cikke szerinti kijelölését a helyszínen Határmegállapító
Bizottság fogja elvégezni. amelybe a Magas Szerzôdô Felek mindegyike három képviselôjét ne-
vezi ki, akik jogosultak a megfelelô számú szakértôt a tárgyalásokba bevonni.

A Határmegállapító Bizottság mûködésével kapcsolatos költségeket a két résztvevô ország
egyenlô arányban viseli.

2. cikk. Azok az ukrán és orosz nemzetiségû személyek, akik Csehszlovákia területén (Szlo-
vákia kerületeiben) laknak jogosultak 1946. január 1-jéig a Szovjet Szocialista Köztársaságok
Szövetsége állampolgárságáért optálni. Az opciót a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsé-
gében fennálló törvények szerint kell gyakorolni, és az csak a Szovjetunió hatóságainak hozzá-
járulásával válik hatályossá. 

Azok a szlovák és cseh nemzetiségû személyek, akik Kárpát-Ukrajna területén laknak (állan-
dó lakóhellyel bírnak), jogosultak 1946. január 1-jéig a Csehszlovák Köztársaság állampolgársá-
gáért optálni. Az opciót a Csehszlovák Köztársaságban fennálló törvények szerint kell gyako-
rolni, és az csak a csehszlovák hatóságok hozzájárulásával válik hatályossá. 

Azok a személyek, akik élnek a fent említett optálási joggal, az érdekelt kormány hozzájáru-
lásának megadásától számított 12 hónapon belül kötelesek abba az országba áttelepülni, ame-
lyek állampolgárságát meg akarják szerezni, és ennek kapcsán magukkal vihetik összes ingósá-
gaikat. Ezek az ingóságok minden vámilleték alól mentesek. Hátrahagyott ingatlan javaik után
ezek a személyek kártalanítást kapnak. 

Hasonlóképpen kártalanítást kapnak hátrahagyott ingatlan javaik után azok a cseh és szlo-
vák nemzetiségû személyek, akik az ellenséges megszállás következtében kényszerültek el-
hagyni Kárpát-Ukrajna területét. E személyekkel azonos elbírálásban részesülnek azok a jogi
személyek, amelyek a megszállás elôtt fennálló igazgatási szerveit összetétel szempontjából
cseh vagy szlovák honosságúnak kell tekinteni. 

3. cikk. A mai napon kelt szerzôdés 1. cikkének és a jelen jegyzôkönyv 2. cikkének alkalma-
zása céljából a jogi, tulajdoni és pénzügyi kérdések rendezésére Felszámolásai Bizottságot ala-
kítanak, amelybe a Magas Szerzôdô Felek mindegyike kinevezi képviselôit, akik jogosultak az
ellenôrzési munkálatokhoz szükséges szakértôket alkalmazni. 

E bizottság hatáskörébe tartozik, hogy Kárpát-Ukrajnában levô állami javak tulajdonjogát el-
lenszolgáltatás nélkül Csehszlovák Köztársaságról a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövet-
ségére ruházza át.

4. cikk. A 2. cikk 3. és 4. bekezdése szerint kártalanításokat, a Felszámolásai Bizottság által
kidolgozott elvek alapján, a szovjet és csehszlovák kormány teljesíti. A Magas Szerzôdô Felek
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kicserélik a kártalanítottak listáját és az eszerint fennmaradó tartozások kifizetését lebonyolít-
ják. A kártalanításokat, valamint a különbözet kiegyenlítésével kapcsolatos összes kérdéseket a
szerzôdés megerôsítésének napjától számított 18 hónap alatt számolják fel. 

5. cikk. A jelen jegyzôkönyv a szerzôdés szerve része és azt ugyanolyan feltételek mellett kell
megerôsíteni, mint az alapszerzôdés okmányát.

Moszkva, 1945. évi június 29. 

OFKL F 06. op. 7. p. 51. gy. 838. 21–23. o. Közli: Szbornik gyejsztvujuscsih dogovorov, szoglasenij i kon-
vencij zakljucsonnih SZSZSZR sz inosztrannimi goszudarsztvami. Moszkva, 1955. XI. k. 31. o. Magya-
rul: Halmosy Dénes: Nemzetközi szerzôdések. 1918–1945. A két világháború közötti korszak és
a második világháború legfontosabb külpolitikai szerzôdései. Második, átdolgozott és bôvített
kiadás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Bp. 1983. 638–641. o. 

12.
V. M. Molotov külügyi népbiztos beszéde a Kárpát-Ukrajnára vonatkozó egyezmény

aláírása alkalmából
Moszkva, 1945. június 29.

Miniszterelnök Úr! Uraim!

A Csehszlovák Köztársaság és a Szovjetunió által Kárpát- Ukrajnára vonatkozóan éppen ma
aláírt szerzôdésnek nagy jelentôsége van. 

A kárpátukrajnai nép ezer esztendôn át el volt szakítva anyaországától, Ukrajnától. Már a IX.
század végén a magyarok uralma alá került. A magyar földesurak és kapitalisták, majd a németek
a jogtalanság, az elnyomás és a gyarmati kizsákmányolás rendszerét teremtették meg. Üldözték az
ukrán nyelvet, megtiltották az ukrán iskolák megnyitását, és minden eszközzel arra törekedtek,
hogy szétrombolják és megsemmisítsék Kárpát-Ukrajna ukrán nemzeti kultúráját. Kárpát-Ukrajna
igen sok lakosa kénytelen volt szülôföldjét elhagyni és kivándorolni más országokba. 

Mégis, mindezek ellenére Kárpát-Ukrajna népe néprajzi jellegénél, nyelvénél, erkölcseinél és
szokásainál, valamint történelmi sorsánál fogva az ukrán nép része volt s maradt. Közismert
tény, mennyire kívánta a kárpátukrán nép, hogy ismét egyesüljön ukrán fajtestvéreivel. Ez volt
a sok megpróbáltatáson keresztül ment nép vágyálma. 

Az elsô világháború után Kárpát-Ukrajna Csehszlovák Köztársaság része lett. A kárpát-uk-
ránok, bár helyzetük jobb lett, továbbra is el voltak szakítva népüktôl, Ukrajnától. 

A Vörös Hadsereg, nagy felszabadító küldetését teljesítve, kiûzte a német és magyar meg-
szállókat Kárpát-Ukrajnából, felszabadította Kárpát-Ukrajnát a fasiszta rabság alól, s ezzel
megkezdte egész Csehszlovákia területének felszabadítását. Kárpát-Ukrajna népe megkapta a
lehetôséget, hogy maga döntsön sorsáról. 

A Kárpát-Ukrajnai Népi Bizottságok elsô kongresszusának 1944. november 26-án Munká-
cson megtartott ülésén egyhangúan kiáltványt fogadott el Kárpát-Ukrajna népének azon óha-
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járól, hogy csatlakozni kíván Szovjet-Ukrajnához. Csehszlovákia elnöke és kormánya teljesítet-
te Kárpát-Ukrajna népének ezt az egyöntetû óhaját. A szovjet kormány, kifejezésre juttatva a
szovjet nép, és mindenekelôtt az ukrán nép véleményét, örömmel veszi tudomásul a Csehszlo-
vák Köztársaságnak ezt a barátságos tettét. 

A megegyezés példaként szolgálhat arra, miképp lehet barátian eldönteni olyan kérdést,
amely két egymással szomszédos szláv nép érdekeit érinti. 

Ennek a szerzôdésnek aláírásával kárpátukrán nép évszázados álma valósul meg. Egyesül
szülôhazájával – Ukrajnával. Az egész ukrán nép, története során most elsô ízben egyesül egy-
séges állam keretében. Ez a szerzôdés hatásos megnyilvánulása a szláv népek közötti ôszinte
barátságnak, valamint a Szovjetunió és Csehszlovákia testvéri együttmûködésének. 

Legyen szabad kifejezést adnom annak a meggyôzôdésemnek, hogy valamennyi szabadság-
szeretô nép üdvözölni fogja ezt a szerzôdést, amely a népek közötti béke politikájának és a ba-
ráti kapcsolatoknak a megerôsítését jelenti. 

A szovjet kormány melegen üdvözli Kárpát-Ukrajna népét, amely ismét egyesül ukrán ha-
zájával, és belép a Szovjetunió népeinek testvéri családjába. 

Kívánjuk, hogy Szovjetunió és Csehszlovákia közötti barátság és együttmûködés tovább fej-
lôdjön és megerôsödjön népeink boldogulása és a világbéke érdekében.

OFKL F. 06, op. 7, p. 51, gy. 838, 34–35. o. Közli: Vnyesnyaja politika Szovjetszkovo Szojuza v period
Otecsesztvennoj vojnü. Dokumneti i matyeriali. Politizdat. Moszkva, 1947. Tom III. 314–316. o. Magya-
rul közli: Új Szó, 1945. július 3.

13.
Zd. Fierlingernek, Csehszlováki a miniszterelnökének beszéde a Kárpát-Ukrajnára vonat-

kozó szerzôdés aláírásakor
Moszkva, 1945. június 29.

Generalisszimusz Úr, Népbiztos Úr, Uraim! 

Ma olyan nagy jelentôségû szerzôdést irtunk alá, amely ritkán fordul elô a népek történetében, és
amelyet úgy kell tekinteni, mint annak bizonyítékát, hogy két ország között nem lehetnek olyan
kérdések, amelyeket nem lehet – a jogos érdekek kölcsönös figyelembe vétele mellett – baráti szel-
lemben és kölcsönös bizalommal megoldani. Meg vagyok gyôzôdve, hogy a Nemzetgyûlés, ame-
lyet a közeljövôben általános választójog jog alapján megválasztanak, ezt a szerzôdést egyhan-
gúan jóvá fogja hagyni, mert az kifejezésre juttatja valamennyi cseh és szlovák ember ôszinte ér-
zéseit, akik rokonszenvvel és megértéssel követték köztársaságunk legkeletibb részén elterülô kis
szláv ország sorsát. 1919-ben, amikor a Szovjet Ukrajna és vele a nagy szovjet nép nehéz küzdel-
met vívott létéért, ezt a kis országot elszakították anyaországától, Ukrajnától. A békekonferencia
döntése értelmében köztársaságunk keretébe került, s határait között ellent tudott állni a körülöt-
te tomboló viharoknak, és megvédte magát a hódítok megszállási kísérleteitôl. 

A cseh és a szlovák nép szeretettel és együtt érzô figyelemmel kísérte kishúgunk, Kárpát-
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Ukrajna kulturális és gazdasági fejlôdését. Elmondható, hogy az elmúlt 20 évben, amíg velünk
élt, viszonylag nagy fejlôdést ért el és felvirágzott, amíg azt az bizonytan európai helyzet lehe-
tôvé tette. A csehek és szlovákok óriási többsége szövetségünket Kárpát- Ukrajnával mint ma-
gukra vállalt átmeneti gyámságot tekintette, amelyet, úgy tûnik mind addig sikeresen teljesítet-
tünk, amíg kezünket a ránk támadó alattomos ellenség meg nem kötötte. 

Bekövetkezett az a pillant, amikor a Szovjetunió, a Vörös Hadsereg és a szövetségesek hô-
sies erôfeszítéseinek eredményeként az ellenség teljes vereséget szenvedett, és hazánk, s vele
együtt Kárpát-Ukrajna felszabadult. A történelmi események, amelyeknek tanúi vagyunk, meg-
változtatták számos ország határait, és hazánk a Szovjetunió és Szovjet Ukrajna szomszédja lett.
Népünk úgy érzi, eljött az ideje, hogy Kárpát-Ukrajna visszatérjen saját hazája – a Nagy Szov-
jet Ukrajna – ölébe, amely közös harcunkban a legnagyobb áldozatokat hozta, amelynek fiai sok
vért vesztettek azért, hogy Vörös Hadsereg gyôzedelmes útján átkelhessen a Kárpátok megkö-
zelíthetetlen hegyláncain. 

Meg vagyunk gyôzôdve arról, hogy Kárpát-Ukrajna újraegyesülése anyaországával mind-
két ország hasznára lesz, és elôsegíti barátságunkat a nagy ukrán néppel. Azok a kötelékek,
amelyek a múltban összefûztek bennünket ukrán testvéreinkkel a Kárpátok alatt, még megala-
pozottabbá teszik testvéri és baráti viszonyunkat a Szovjetunió népeivel.

OFKL F. 06, op. 7, p. 51, gy. 838, 36–37. o. Közli: Vnyesnyaja politika Szovjetszkovo Szojuza v period
Otecsesztvennoj vojnü. Dokumneti és matyeriali. Politizdat. Moszkva, 1947. Tom III. 313–314. o.

14.
Gyöngyösi János magyar külügyminiszter nyilatkozata

Budapest, 1945. július 4.

A közelmúlt napok legnagyobb eseménye Magyarország szempontjából kétségkívül Kárpát-
Ukrajna csatlakozása Szovjet-Ukrajnához. Ez az esemény nem éri meglepetésszerûen a magyar
közvéleményt, amely nagyon jól tudott a kárpátaljai ukránok egyesülési törekvéseirôl, aminek
már évtizedekkel ezelôtt hangot adtak, s amely a Vörös Hadsereg által történt felszabadulás
után egyöntetûen és ellenállhatatlanul nyilvánult meg. Magyar szempontból három körül-
ményt tartok fontosnak kiemelni: 

A magyar nép örömmel fogadja az ukrán nép teljes felszabadulását és egyesülését a szovjet-ukrajnai
nagy anyaállammal. Meggyôzôdésünk, hogy ez az egyesülés nemcsak a Kárpát-medence és a
Duna-völgye népeinek békés együttmûködését mozdítja elô, de nagy léptekkel fogja elôsegíte-
ni magának a kárpát-ukrajnai népnek gazdasági és kulturális fejlôdését is. 

Ôszinte megelégedéssel tölt el, bennünket, hogy ez az egyesülés békés úton, az érdekelt ál-
lamok és népek teljes megegyezésével jött létre, annak a demokratikus elvnek az alkalmazásá-
val, hogy minden érdekelt lakos szabad elhatározásából dönti el, hogy melyik állam polgársá-
gát választja, és melyik állam keretében óhajt élni. Talán nem megyünk túl a reális mérleglésen,
ha ebbôl azt a következtetést vonjuk le, hogy hasonló elvek fognak érvényesülni más államok nemze-
tiségi politikájánál is a lenini–sztálini nemzetiségi elveknek megfelelôn.59
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Végül közvetlen és legnagyobb jelentôsége Magyarországra nézve annak van, hogy a Szovjetunió több
mint száz kilométeres közös határral közvetlen szomszédságába jutott Magyarországnak. A régi magyar
rezsimek rettegtek ettôl szomszédságtól. Ezzel szemben az új népi Magyarország örömmel fo-
gadja, és sok reménységgel tekint elébe. Magyarország népe nem fél az új idôk haladó szelle-
métôl, hanem ellenkezôleg ezeknek irányába és jegyében keresi jövôjét és boldogulását. 

Ez a szomszédság kétségkívül meg fogja erôsíteni országunkban a népi gondolatot. De nagy
jelentôsége van gazdasági szempontból is, mert a Szovjetunió most már közvetlen szomszédunk, az
a nagyhatalom, amelynek segítségével és támogatásával rombadölt gazdasági életünket újból
felépíthetjük és mûködésbe hozhatjuk. Végül óriási a jelentôsége kulturális és szellemi téren, amely
a szomszédságból folyó gyakori érintkezés következtében egyre sûrûbb szellemi kapcsolatokat
és élénkebb kulturális hatást jelent a Szovjetunió részérôl. 

Magyar Nemzet, 1945. július 4. A kiemelések eredetiek. (V. I.–Zs. B.) 
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1945–1948-ban a Csehszlovák Nemzeti Szocialista Párt elnökségének tagja, külkereskedelmi mi-
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Az 1945. június 29-i szovjet-csehszlovák szerzôdés Kárpátaljáról.

2004. tavasz–nyár 259



38 Lavrov, Ivan Mihajlovics (1912–): szovjet diplomata. 1941-tôl állt diplomáciai szolgálatban.
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és J. Sztálin, 1943. december 14-én és 16-án Beneš és Molotov, 1943. december 18-án Beneš, J. Sztá-
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