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Szőlősi Nóra 

 
A trianoni békét követő revíziós elképzelések első időszaka (a II. vi-
lágháborúig) 
 
 

A revízió kérdésének megértéséhez először az 1920. június 4-én aláírt trianoni 
békeszerződéssel és annak következményeivel kell kezdenünk. A békediktátumot 
meghatározó és aláíró felek nem is gondolták milyen keserves éveket, évtizedeket 
befolyásolnak egyetlen tollvonással. A nemzeti trauma az élet minden területén 
érzékelhető volt. A magyar társadalom gyógyíthatatlan letargiát és bosszúvágyat 
érzett a békediktátumot követően.

1
 De igazából itt is, mint minden szituációban el 

lehet mondani, hogy az éremnek két oldala van, hisz Magyarország számára ez 
trauma volt, míg az Osztrák Magyar Monarchia idején kisebbségben élő népek ese-
tében ez a nemzeti ébredést és a saját államról szőtt terveik megvalósításának a 
lehetőségét jelentette. 

Az elvesztett területekbe a magyar kormány nem tudott beletörődni, így Hor-
thy vezetésével, az első világháború után revíziós politikát folytatott, melynek célja 
a békediktátum felülvizsgálása, és a területek visszaszerzése volt. Eredményei főleg 
a bécsi döntések területmódosításai voltak, amelyek viszont megváltoztatták Ma-
gyarország és a szomszédos államok kapcsolatát. A két világháború között Ma-
gyarország és szomszédai között számos ellentét létezett, melynek alapja az volt, 
hogy a magyar politikát a békeszerződés revíziója mozgatta, míg a szomszédok a 
kialakult status quo-t kívánták fenntartani. Az első világháború utáni egyezmények 
egy „új” Közép - Kelet Európát hoztak létre. 

A Magyarországgal megkötött béke nem az ország léte ellen irányult sokkal in-
kább Németország és potenciális szövetségesei számára kívánt minél kisebb moz-
gásteret hagyni, elkerülvén egy újabb háború kitörését. A nyertesek tehát világpo-
litikai viszonylatban gondolkodtak és tevékenykedtek. A nagyhatalmak közül fő-
ként Franciaország ellenezte azt, hogy bárminemű engedményt tegyenek a veszte-
sek irányába és köztük Magyarországnak, attól félve, hogy a német élettér újra 
erőre kap és erőfölénybe kerül. Franciaország főleg az Anschluss-tól tartott, amit 
végül is nem tudtak megakadályozni, mert 1938 tavaszán megvalósult. A magyar 
kormány abban reménykedett, hogy az amerikai vezetés részéről némi segítségben 
bízhat, hisz a tengeren túli ország nem ratifikálta a trianoni békediktátumot.  

A két világháború közötti nemzetközi politikai összefüggéseket összevetve, el-
mondható, hogy azok nyitva hagyták az első világháború vesztesei számára az ál-
lamhatárok etnikai alapú módosításának elvi lehetőségeit.2 A bécsi döntés nem-

                                                             
1
 SZŐLŐSI Nóra: „Így maradok meg hírvivőnek”. In Memoriam Soós Kálmán. Tanulmányok Soós 

Kálmán emlékére. A revíziós gondolatok és megvalósításuk a trianoni békét követően Szerk.: 
SZAMBOROVSZKYNÉ NAGY Ibolya, PoliPrint Kiadó, Beregszász – Ungvár, 2012. 198. 

2 SALLAI Gergely: Az első bécsi döntés. Osiris Kiadó, Budapest, 2002. 10.  
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csak hogy figyelembe vette az etnikai elveket, hanem ezen túlmenően Európa 20. 
századi történetének egyik legalaposabb és az önrendelkezés szempontjából leg-
igazságosabb határvonalát hozta létre.  

Nyilvánvaló volt, hogy az 1914 óta zajló I. világháború és a Monarchia területén 
dúló nemzetiségi kérdés teljesen összefonódott. Zeidler szerint „egy ilyen nemzeti 
elfogultságtól mentes elemzés megállapítja, hogy az Osztrák Magyar Monarchia, s 
benne Magyarország felbomlásának három fő tényezője – időben egymást követő 
három fő állomása – volt: 1.) a nemzetiségek ébredése és politikai követeléseik ra-
dikalizálódása, 2.) a Monarchia háborús részvétele és veresége, 3) a győztes ha-
talmak biztonságpolitikai – s ennek alárendelten gazdasági, politikai és stratégiai – 
igényeinek megváltozása volt”.3 

Több tanulmány született arról, hogy a legkövetkezetesebben az angol és az 
amerikai delegáció lépett fel a magyar határokat illetően. Arra törekedtek, hogy 
Magyarország határait az etnikai szempontokat figyelembe véve alakítsák ki a há-
ború után. Ennek ellenére konkrét tevékenységet nem fejtettek ki, csak hangzatos 
kijelentésekkel próbáltak semlegességre törekedni. Vagy mégis? Barcza emlékira-
taiból kitűnik, hogy a magyar - angol kapcsolat működött a trianoni békét követő-
en is, hisz az 1920-as évek derekán az angol nagytőke által jegyzett kölcsön révén 
Magyarország „politikailag is bebiztosította magát Angliába” s így Londonnak is az 
volt az érdeke, hogy Magyarország stabil legyen, s adósságait időben törlessze.4 A 
visszakapott területek viszont német jóindulatból kerültek vissza. S bár itt többen 
teljes behódolásról beszélnek, köztük Barcza is, ez azonban téves. Abban viszont 
egyet kell érteni vele, hogy két ilyen ellentétes táborral, nem lehet párhuzamosan 
jó viszonyt ápolni.5 Választani kell, s Budapest a németeket választotta. A harmin-
cas évek második felében aztán úgy vált egyre kézzelfoghatóbbá a revízió remé-
nye, hogy közben a közép-európai német befolyás is mind nyomasztóbbá vált. 
„…minden nemzet csak akkora területet tart az uralma alatt, amelyet saját nemze-
tének népi, politikai, gazdasági és katonai erejével besugározni és egyéniségének 
dinamikus bűvkörébe bevonni képes. […] A negyedik magyar honalapítást nem 
várhatjuk kizárólag külföldi segítségtől, amint ezt sajnos sokan közülünk velünk el-
hitetni szeretnék. Ha ettől várnók, jussanak eszünkbe a török iga alól való felsza-
badulásunknak a tanulságai, amikor azt láttuk, hogy a külföldi segítség végered-
ményben külföldi rabságot is jelenthet.” – jegyezte meg ezzel kapcsolatban Beth-
len,6 aki arra is felhívta a figyelmet, hogy nagy ára lesz a német segítségkérésnek.) 

Kánya Kálmán - 1933. február 4. és 1938. november 28. között a Gömbös-, Da-
rányi- es Imrédy-kormányok külügyminisztere - kezdettől fogva nagy súlyt helye-
zett arra, hogy Franciaország, de különösen Anglia a közép-európai szövetségese-

                                                             
3
 ZEIDLER Miklós: A revíziós gondolat. Kalligram, Pozsony, 2009. 18. (ZEIDLER 2009.). 

4 BARCZA György: Diplomataemlékeim, 1911 – 1945. Magyarország volt vatikáni és londoni 
követének emlékirataiból. I-II. kötet. Európa Könyvkiadó – História, Budapest, 1994. 360.  

5
 PRITZ Pál: Az objektivitás Mítosza? Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 2011. 178. (PRITZ 

2011.) 
6 Idézi ZEIDLER Miklós: Mozgástér a kényszerpályán. A magyar revíziós külpolitika a két háború kö-

zött, Rubicon (10.) 2001. 1. sz. 114-115. (ZEIDLER (2001.) 
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ikkel szembeni kötelezettségeik és szerződéseik ellenére jóindulatú semlegességet 
tanúsítsanak a magyar revíziós célokkal szemben. 1938 elején azonban már érzé-
kelhető volt, hogy a csehszlovák állam a megoldatlan szlovák és rutén nemzetiségi 
kérdés miatt megrendült. Ez után került sor a müncheni egyezményre, ami döntött 
Csehszlovákia sorsáról. Nagy-Britannia és Franciaország politikai opportunizmusból 
magára hagyta a térséget 1938-ban, majd hasonló módon szinte semmit sem tett 
1945 után annak érdekében, hogy etnikai szempontból ne ugyanolyan igazságtalan 
határvonal alakuljon ki, mint az első világháború után.  

1938 augusztusában Hitler ismét bizalmas megbeszélésre invitálta a magyar 
vezetőket, s a Szlovákia elleni katonai támadás fejében felajánlotta nekik a régi 
Felső-Magyarországot. Horthy és Imrédy azonban nem vállalta a „provocateur” 
szerepét. A Führert ez annál is inkább felbőszítette, mert éppen a kieli találkozó 
alatt, augusztus 23-án jelent meg az a sajtóközlemény, amely hírül adta, hogy a 
Magyarország és a kisantant között 1937 eleje óta zajló tárgyalások eredménye-
ként feltételes megállapodást írtak alá. A parafált egyezmény értelmében a kisan-
tant elismerte Magyarország fegyverkezési egyenjogúságát, Magyarország pedig 
cserébe lemondott az erőszak alkalmazásáról. Az egyezmény véglegesítése a ma-
gyar kisebbségek helyzetét rendező és jogait garantáló kétoldalú megállapodástól 
függött. Bár ebben sem ekkor, sem a későbbiekben nem sikerült egyezségre jutni, 
és így a bledi egyezmény sohasem lépett életbe, a hír bombaként robbant, s Hitler 
valósággal tombolt a dühtől. De ennek a tárgyalássorozatnak sokkal nagyobb jelen-
tősége volt, mint gondolták, hisz a magyar diplomácia valósággal felrobbantotta a 
kisantantot.7 Ez a Führert több szempontból is hergelte: 1.) úgy vélte, a magyarok 
nem akarnak harcolni – fegyverrel – pedig folyamatosan hangsúlyozta, hogy aki 
enni akar, annak a főzésnél is segítenie kell; 2.) a semleges politikára helyezked-
nek; 3.) s nem utolsó sorban a magyarok a háta mögött „intézkednek”. Ezt köve-
tően Hitler a magyarokat már nem nézte olyan jó szemmel.  

A müncheni konferencia szinte egyedül a német kérdésre koncentrált, és sok-
kal inkább Németország megbékítésére törekedett, s ezzel egy új európai rendezés 
kezdődött. A lengyel és a magyar fél viszont nem tudott megegyezni, így a nagyha-
talmakra bízta a döntést. Ennek következtében került sor az első bécsi döntésre 
1938. november 2-án. 

De ne szaladjunk ennyire előre…A komáromi tárgyalásokat (1938. október 9 - 
13) követően a Németországba küldendő személy kiválasztásakor fontos volt, hogy 
élvezze a németek bizalmát. Végül Darányira esett a választás, aki október 14-én 
találkozott Hitlerrel és Ribbentroppal. Hitler és Darányi kb. 5 percet beszéltek, 
majd a Führer megkérdezte, hogy akarnak-e a magyarok harcolni? Darányi el-
mondta, hogy Magyarország nem tűrheti a szlovákok magatartását és felvázolta, 
hogy a revíziós törekvések és a Szlovákiára és Kárpátaljára vonatkozó népszavazási 
igényeinek négyhatalmi konferencián történő rendezése fejében Magyarország 
csatlakozik az Antikomintern paktumhoz és hajlandó 10 évre szóló gazdasági szer-
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ződést kötni Németországgal. Hitler érdeklődött afelől is, hogy miért tagja még 
Magyarország a Népszövetségnek, amire Darányi azt felelte, hogy a kilépést való-
színűleg el tudja rendezni. Hitler nem értette, hogy a magyarok miért mondták a 
szlovákokról és a ruszinokról, hogy Magyarországhoz húznak, mikor véleménye 
szerint nem így van. Egy visszaemlékezésből kiderül, hogy Hitler 45 perces dühro-
hamot kapott, többször ismételte önmagát, ill. főleg Kányát szidalmazta. Újpétery 
Elemér, követségi titkár, aki szakértőként kísérte el Darányit elmondja, hogy az 
egyik tanácsos résnyire nyitva hagyta a tárgyalóterem ajtaját. Darányi nem tudott 
elég jól németül, de Hitler szóáradatának nagy részét értette, Igaz, az egészet nem. 
Ezért amikor Hitler befejezte kirohanását, a következő drámai jelenet zajlott le. Da-
rányi ennyit mondott: „Birodalmi kancellár úr nem értem, kérem még egyszer. A 
teremben olyan csönd lett, hogy még a légy zümmögését is lehetett hallani”. Hitler 
még vörösebb lett, megfordult és azt mondta Ribbentropnak, hogy játssza ezt ma-
ga tovább és kirohant a tárgyalóteremből. 8 

De folytassuk 1938. november 2-ával. „A bécsi döntést a német külügyminisz-
ter Von Ribbentrop jelenti be. Von Ribbentrop birodalmi külügyminiszter az érte-
kezletet azzal a bejelentéssel nyitotta meg, hogy a német és olasz kormányok a 
csehszlovák területek Magyarországnak történő átengedése kérdésében rájuk há-
ruló döntőbíráskodási feladatukat elvégezték. A döntőbírák feladata rendkívül ne-
héz volt. De a néprajzi elv alapján olyan döntésre jutottak, amelyek ha azt korrektül 
végrehajtják, a Magyarország és Csehszlovákia közötti elintézetlen kérdések tartós 
és igazságos megoldását fogja eredményezni. 

Ciáno gróf ezt a nyilatkozatot az olasz kormány nevében is megerősítette. Azt 
mondta, hogy a német és olasz kormányok részéről történő döntőbíráskodás újból 
megmutatta a tengely (Berlin – Róma tengely - Sz. N.) szolidaritását”.9  

A döntőbírói határozat értelmében Csehszlovákiától visszacsatolták 
Magyarországhoz a déli, mintegy 650 km hosszú magyarlakta sávot, a csallóközi 
Somorjától az ugocsai Feketeardóig, amelynek területe 11.927 km2, lakossága a 
másfél hónappal későbbi, 1938. december 15-ei népösszeírás szerint 1 041 101 fő 
volt, ebből magyar 83,7%, szlovák 12,9%, rutén 2%.10 A legnagyobb vita Munkács 
és Ungvár hovatartozásának kérdésében merült fel, de végül a két város is 
Magyarországhoz került. Az első bécsi döntés által kijelölt új határon – korabeli 
szóhasználattal demarkációs vonalnak neveztek – rendszeresek voltak a fegyveres 
összetűzések, mert azt mind a magyar, mind a csehszlovák, illetve kárpátukrán fél 
ideiglenesnek tekintette.11 

                                                             
8 SALLAI: 104- 105. 
9
 A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról. 1933 – 1944. 

Kossuth Könyvkiadó. Budapest. 1968. 155. sz. (Bécs, 1938. november 2.  Kordt követségi tanácsos 
feljegyzése a bécsi döntőbírósági ítélet kihirdetésétől) 

10
 THIRRING Lajos.: A visszatért kárpátaljai területeken végrehajtott népösszeírás előzetes eredmé-

nyei. Budapest, 1939. 456, 478.  
11 BOTLIK József: Egestas Subcarpathica (adalékok az Északkeleti Felvidék és Kárpátalja XIX – XX. 

századi történetéhez). Budapest, 2000.  216. (BOTLIK (2000.). 
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A következő év elején aztán újabb népösszeírásra került sor, amelynek az 
eredménye a következő: „Az 1939 februárjában tartott népszámlálás szerint az au-
tonóm országrész Kárpátszka Ukraina területe 11.094 km2, lakossága 552.124 fő, 
akik 390 településen éltek. A népesség csaknem kizárólag – 544 759 fő – csehszlo-
vák állampolgár, mindössze 7.365 személy egyéb illetőségű. A lakosság nemzetisé-
gi összetétele: ukrán 413.481 (75,9%), zsidó 65.828 (12,1%), magyar 25.894 (4,8%), 
cseh és szlovák 17.495 (3,2%), román 13.268 (2,44%), német 8.715 (1,6%)”.

12
 

Ezek az adatok, „amit a prágai állami statisztikai hivatal nyomán a helyi ukrán 
sajtó közzétett, példátlan meghamisítása a területi erőviszonyoknak”,13 s azért így 
oszlottak meg, mert az itt élő magyarok jelentős részét a zsidók közé sorolták.  

Az 1938-as bécsi döntés nagyon fura helyzetet eredményezett, mivel az erről 
szóló dokumentumot bár mind a négy nagyhatalom elfogadta, viszont Anglia és 
Franciaország nem írta alá. Barcza figyelmeztette egyik magánlevelében a külügy-
minisztert, Csáky Istvánt, hogy ne elégedjen meg azzal, hogy Chamberlain szóban 
jogérvényesnek fogadta el a diktátumot, hanem foglalják írásba az angol álláspon-
tot. Ám ez nem történt meg.14 

Érdekes viszont, hogy a bécsi döntést követő néhány hónap elteltével a Kárpáti 
Híradó nevű újságban 1939. február 21-én megjelent egy cikk „A magyar revízió 
ügye pályadíjat nyert Angliában” címmel. A lap közölte, a Daily Express azt a pá-
lyadíjas körkérdést intézte olvasóihoz, hogy ki hogyan oldaná meg a revízió kérdé-
sét? A kérdés ez volt: „Ha a határmódosítás diktátora volna, miként rajzolná meg 
újból Európa térképét?” A beérkezett 600 válasz közül a 100 pengőnek megfelelő 
első díjat egy etoni főiskolás nyerte meg, aki a következőket válaszolta: 1.) Teljesít-
sék azokat a követeléseket, amelyeket Magyarország szomszédjai ellen emel, mert 
a háború után ezzel az országgal szemben bántak el a legkegyetlenebbül. 2.) 
Danzig és Memel térjen vissza Németországhoz, de Danzig maradjon meg továbbra 
is szabad kikötőnek a lengyel és a litván árúk számára. 3.) Ismerjék el Görögország 
követelését a Dodekanészosz szigetcsoportra.15  

1939. márc. 23-án már arról cikkeznek az újságok, hogy Litvánia átadta Német-
országnak a Memel – vidéket. Ami viszont a magyar politikát illeti: Gróf Teleki Pál 
miniszterelnök (1939. február-1941. április 3.) összeegyeztethetetlen dolgokat sze-
retett volna elérni: a) szélsőségektől mentes belpolitikát, b) a revízió folytatását és 
c) a Németországtól való távolságtartást. 

A rendszer úgy tartotta, akkor szolgálja a nemzet érdekét, ha nem enged a tör-
ténelmi Magyarország visszaállításának, de Teleki és a köré csoportosuló erők 
mindinkább ezt szorgalmazták. A két világháború közötti magyar külpolitika azon-
ban úgy törekedett a szentistváni határok visszaállítására, hogy köztudott volt, a 
magyar állam rá van szorulva a békerendszerrel elégedetlen nagyhatalmak támo-

                                                             
12

 НАРИСИ ІСТОРІЇ ЗАКРПАТТЯ: Тom II. 1918 – 1945. Редакційна колегія відп. ред. І. Гранчак. 
Видавництво „Закарпаття” Ужгород, 1995. 294.  

13 KEMÉNY Gábor: Verhovina feltámad (A ruszin sors könyve). Budapest, 1939. 211.  
14 PRITZ: 180. 
15 Kárpáti Híradó, 1939. márc. 5. XVI évf. 53 szám, 1. 



 
 

Szőlősi Nóra: A trianoni békét követő revíziós elképzelések első időszaka ( a II. világháborúig) 

 
590 

gatására. A területi revízió ugyanakkor - 1942 re majdhogynem megduplázódott a 
trianoni Magyarország – beleillett Hitler terveibe is, ezért ő a beegyezését adta eh-
hez. Ez esetben azonban nem arról van szó, hogy Magyarország kedvére szeretett 
volna tenni ezzel, vagy akár egy percig is egyenjogú partnernek tartotta volna. Hit-
ler igazi szövetségesének mindig is a román állam vezetőjét tekintette.  

„Ha a számok kifejeznek valamit – és kétségtelenül kifejeznek -, akkor sem te-
kinthető puszta véletlennek, hogy Antonescu nem csupán a délkelet – európai poli-
tikusok között volt Hitler leggyakoribb vendége, de egyetlen más államférfi sincs, 
akivel a Führer ennyi időt töltött volna együtt a háború alatt, ide értve első számú 
szövetségesét: Mussolinit is. […] Antonescuval húsz alkalommal tárgyalt. Ehhez ké-
pest eltörpül négy találkozása Horthyval. És ha még hozzáadjuk a miniszterelnökkel 
való találkozásokat: Telekivel kétszer, Bárdossyval és Kállayval egyszer-egyszer, to-
vábbá a német megszállás után Sztójayval egyszer, Szálasival kétszer, ez akkor is 
lényegesen kevesebb, mint egyedül Antonescu esetében.” 16 Ezek a számok min-
denesetre annyit kifejeznek, hogy 1940 ősze után Hitler Romániát tekintette első 
számú szövetségesének. Sennek több oka is volt: a) az ország stratégiai helyzete 
illetve olajkincse miatt; b) Románia támogatta Németországot a legnagyobb lét-
számú hadsereggel a Szovjetunió elleni háborúban; c) végül, de nem utolsósorban 
az 1940 őszi belpolitikai fordulat után a román fasiszta katonai diktatúra belpoliti-
kailag is közelebb állt Hitler elképzeléseihez, mint akármelyik másik konzervatív 
berendezkedés.17 

Teleki jól látta, hogy ezeknek a területi beteljesedéseknek hatalmas ára lesz és 
végzetes pisztolylövésével erre figyelmeztetett. A magyar kormány ezt vagy nem 
látta vagy nem akarta észrevenni, de ugyanúgy haladt tovább, mint annak előtte. 
(Horthy és Bárdossy biztosan értette az üzenetet, de az irányvonalon nem változ-
tattak - Sz. N.). A kárpátaljai bevonulást, már a bécsi döntést követően szorgalmaz-
ták, viszont akkor Hitler erre nem adott engedélyt. Következő év februárjában vált 
ez egyre aktuálisabbá. Hamar körvonalazódott, hogy a németeknek szükségük van 
a cseh – morva területekre, így karnyújtásnyira volt Kárpátalja elfoglalása. 

Ebben az időszakban a kárpátaljai területen átrendeződés zajlik, ugyanis 1938. 
október 11-én kinevezik Bródy Andrást a terület miniszterelnökévé. De nem sokkal 
később, 1938. október 26-án, Syrovy cseh kormányfő fogadta a kárpátaljai 
minisztereket, miközben Bródy András miniszterelnök szállodai szobájában 
házkutatást tartottak és több ezer pengő készpénzt találtak (ill. magyar 
dokumentumokat, melyek arról szóltak, amennyiben segít a magyar akcióban pénz 
és pozíció üti a markát). A házkutatás igazi oka persze az volt, hogy Bródy 
határozottan a népszavazás mellett foglalt állást. A miniszterelnököt (hamisan) 
hazaárulással vádolták meg és azonnal börtönbe is zárták. Ezzel az ürüggyel 
igyekeztek kivonni őt a napi politikából. Ezt követően Volosin kerül a helyére. Az 
átalakítással a kárpátaljai kormány gyakorlatilag teljesen ukrán jellegűvé vált. 

                                                             
16 Tények és Tanúk: Hitler hatvannyolc tárgyalása 1939 - 1944. I. kötet. Magvető Könyvkiadó, 

Budapest. 1983. 17. (Hitler hatvannyolc tárgyalása …) 
17 Hitler hatvannyolc tárgyalása ... 18. 
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Volosin Ágoston még október 26-án délután 16 óra 40 perckor Ungvárról 
telefonon keresztül letette a hivatali esküt Jan Syrovy tábornok, a csehszlovák 
miniszterelnöknek.18 Volosin lett a ruszin irányzat vezetője. A belügyminiszteri 
posztot Prchala tábornok kapta meg, Volosin heves tiltakozása ellenére.  

Ungvárra az értesítés, hogy Bródy utódja Volosin lett, csak három nappal 
később, október 29-én érkezett meg. Az új kárpátaljai kormányfő, Volosin ezt 
követően kijelentette: egyetért az Első Központi Ukrán Nemzeti Tanács határozati 
pontjával, amely ragaszkodik Kárpát-Ukrajna néprajzi egységéhez, 
sérthetetlenségéhez, annak határaihoz, és következetesen elutasítják a 
népszavazást. Az új kormányfő végül nyugalomra és a rend megtartására szólította 
fel a lakosságot. Az ukrán tanács említett határozatának első pontja nem ellenezte, 
hogy Kárpátalja magyarlakta területeit Magyarországhoz csatolják, de a ruszinok 
lakta területen ellenezte a népszavazást. Kinyilvánította, hogy a csehszlovák állam 
szövetségi felépítésének a híve. Fontos időbeli párhuzam, hogy ezekben a 
napokban Demkó Mihálynak, a Központi Orosz Nemzeti Tanács megbízásából 
kiadott orosz nyelvű felhívása nyomán számos községben ruszin nemzetőrséget 
alakítottak, ugyancsak a rend, a nyugalom és a vagyon megőrzésére, amelyet a 
Podkarpatszka Rusz autonómiájáért küzdő hajdani népvezérről, Kurtyák Iván 
Gárdának neveztek el.19 Az új autonóm kormány már október 29-én betiltotta az 

összes politikai pártot. A Volosin-rendszer a súlyos bajokon fokozódó terrorral 

igyekezett segíteni, amelynek legfőbb eszköze a Szics-gárda volt. 

A müncheni egyezmény utáni hónapokban Németország terveiben fontos helyet 
foglalt el Kárpátalja, hiszen kitűnő támaszpontnak ígérkezett egy szovjetellenes 
Nagy-Ukrajna létrehozására, amelybe az oroszországi, a lengyelországi és romániai 
ukránokon kívül a kárpátaljai rutének is beletartoztak volna. Ezt bizonyítja a német 
külügyminisztérium még 1938. október 6-án kelt Adolf Hitlerhez fölterjesztett me-
moranduma. Az emlékirat életképtelennek tartotta egy független kárpátukrán állam 
létrehozását, de úgy látta, hogy Csehszlovákia keretében autonómiát kell követelni 
Kárpátaljának. Ki kell viszont zárni a lengyel-magyar közös határ létrejöttét.20 

A helyzetet tovább élezte, hogy Prága, Volosin akarata ellenére törvénytelenül 
és önhatalmúlag eltávolította Révay Gyula minisztert a kárpátukrán kormányból. 
Helyébe 1939. január 18-án Prchala cseh tábornokot nevezte ki tejhatalommal a 
huszti kabinetbe. Az akció ellen a Volosin-kormány élesen tiltakozott. Az ügyben 
Révay miniszter táviratot küldött Joachim von Ribbentrop (1893–946) német kül-
ügyminiszternek: „Huszton a feszültség nagy, a lakosság el van keseredve. A cseh 
hivatalnokok és a pénzügyi alkalmazottak sztrájkkal fenyegetőznek […] Ha Prchala 
Huszton elfoglalná hivatalát, a helyzet katasztrofális lehet […] Prágában még a h i-

                                                             
18

 Нариси історії Закaрпаття. Том II. 1918–1945. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ВІДП. РЕД. І. ГРАНЧАК.. 
Видавництво „Закарпаття” Ужгород, 1995. 282-283.  

19 A Kárpáti Magyar Hírlap, 1938. október 26-án megjelent cikkét idézi: BOTLIK József: Közigazgatás 
és nemzetiségpolitika Kárpátalján. I kötet. Magyarok, ruszinok, csehek és ukránok 1918 – 1945. 
Nyíregyháza, 2005. 257. (a továbbiakban  BOTLIK (2005.) 

20
 BOTLIK József– DUPKA György: Ez hát a hon… (Tények, adatok, dokumentumok a kárpátaljai ma-

gyarság életéből 1918 – 1991.) Budapest – Szeged, 1991. 45.  
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vatalos információinkat is elkobozták”.21 
A magyar kormánykörök belátták, ha sikert akarnak elérni ebben a kérdésben, 

meg kell győzniük Németországot, hogy számára is sokkal előnyösebb az, ha 
Kárpátalját Magyarország védnöksége alá helyezik, illetve a helyi lakosságra 
gyakorlandó nagyobb befolyás érdekében tisztázni kell a magyar keretek közt 
megvalósítható autonómiát. 

Fenczik István három évig volt képviselő a prágai parlamentben, 1938-ban tárca 
nélküli miniszter Bródy András kormányában. Bár Fenczik elsősorban lengyel befo-
lyás alatt állt és konkurense volt Bródynak, a magyar kormányszervek mindig élén-
ken figyelemmel kísérték tevékenységét. Mindkét személyt folyamatosan megfi-
gyelték. Bródy Andrást a magyarok támogatták és fedőneve „Bertalan” volt. 
Fenczik a lengyelek támogatását élvezte és „Doktor Ruszin” név alatt jelentett.  

Figyelemreméltó az a jelentés, amelyben a magyar kormány bizalmi embere 
összehasonlítja Bródy és Fenczik tevékenységét: „Bertalan (Bródy) keveset mozog, 
ha megy, akkor jólöltözötten, autóval. Fenczik demagógiája hatásosabb, mert ő 
gyakran háromnapos szakállal megy és gyalog… Meg vagyok győződve, hogy 
Fenczik nagy összegek fölött rendelkezik, amelyből sokat félretesz magának, de va-
lahogy ügyesebben csinálja, mint a másik, aki egy hegytetőn épített egy villát, hogy 
azt mindenki lássa.”22 

A magyar kormány a bécsi döntés után diplomáciai akciókat indított Kárpátalja 
egészének a bekebelezésére. 1939. március 10-én a prágai kormány határozata 
alapján Szlovákiában a hadsereg vette át a hatalmat és leváltotta a Tiso-kormányt. 
Teleki még ezen a napon bejelentette, hogy ha a német hadsereg bevonul Cseh-
szlovákiába, illetve ha kikiáltják Szlovákia függetlenségét, a magyar hadsereg elfog-
lalja Kárpátalját még akkor is, ha a németek ebbe nem egyeznek bele. Erről értesí-
tették Rómát és Varsót is. 

A megmaradt Kárpátalján, a lakosság véleménye a Magyarországhoz való 
visszacsatolást illetően elég vegyes volt. Volosin rövid uralma alatt azonban a helyi 
lakosság széles köreiben sikerült felkorbácsolni egy elég magas fokú magyarellenes 
indulatot. A ruszinofil, magyarbarát Illniczky Sándor görög-katolikus nagyprépost 
így ír erről: „Volosin…kormányzása alatt…elszánt és mindenre kész idegen ukrán 
agitátor-hordái és ezeknek hazai csatlósai útján szemenszedett hazugságok és 
rágalmak alakjában az eszeveszett magyargyűlölet lángjait szórta szét Kárpátalja 
ruszin falvaiban és nagyobb központjaiban. Az egész ukrán és ukranofil 
intelligenciát és félintelligenciát állásokba helyezte el. Terrorizálta, a hívek 
mesterségesen felszított gyűlöletének prédájául dobta és börtönbe záratta a 
magyarbarát görög-katolikus klérus és a civil intelligencia legjobbjait. Végletekig 
felkorbácsolta az intelligens és egyszerű sorból származó ukranofil ifjúság 
nacionális érzelmeit. A prágai kormánytól egyre szűkebb mértéken csurgó 
pénzekkel valóságos rablógazdálkodás útján munkaalkalmat teremtett, 

                                                             
21 KEMÉNY: 211.  
22 Magyar Országos Levéltár (MOL) K 63 KÜM. A Térképhelyesbítő Igazgatóság jelentése, 

1939.III. hó 17. 5  
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szükségtengerit, sót és egyebeket osztott ki a csehek által kizsákmányolt szegény 
ruszin nép között.”23 

Közben Teleki Pál miniszterelnökségének kezdetén, 1939 februárjának közepén 
bizonyos volt, hogy Hitler fel fogja rúgni a müncheni egyezményt és fel fogja szá-
molni Csehszlovákiát. Az események ekkor felgyorsultak, mert Németország sza-
bad kezet adott Magyarországnak az ún. „kárpátorosz” kérdés megoldásában.24 
Ezt követően Hitler „engedélyét” Kárpátalja elfoglalására a magyar kormány már-
cius 13-án, reggel kapta meg. Összehívták a koronatanácsot is. Werth Henrik úgy 
gondolta, mivel a cseh csapatok ellenállására lehet számítani, a legkézenfekvőbb 
az lenne, ha minimum egy hetet kapnának ahhoz, hogy az akcióhoz előkészüljenek. 
A németek azonban ezt sokallták, a magyar kormány viszont félt (joggal) egy eset-
leges román vagy lengyel akciótól, emiatt úgy döntöttek, hogy a csapatok 12 órán 
belül legyenek készen az indulásra. 

1939. március 14-én a kora hajnali órákban a Szics-gárda megtámadta a huszti 
kormányépületet, a csendőrséget és a fontosabb katonai objektumokat, hogy 
fegyvereket szerezzen. Az akció célja, hogy megbuktassa a Volosin kormányt, - 
„puhasággal vádolt a csehek vonatkozásában” -, és átvegye a hatalmat. A táma-
dást a csehszlovák rendőrség és katonaság nehéztüzérség bevetésével verte vissza, 
és délre megadásra kényszerítette a Szics-gárdistákat.25 Ezt követően a déli órák-
ban Volosin miniszterelnök kinyilvánította Karpatszka–Ukrajina önállóságát.26  

1939. március 14-én, délután 15 órakor összeült Kárpát-Ukrajna szojmjának 
első és egyben utolsó ülése. A szojm által elfogadott 1. számú törvény kimondta 
Kárpát–Ukrajna függetlenségét. A képviselők, egyhangúan megválasztották a 
független állam elnökévé Volosin Ágostont. Az elnök javaslatára jóváhagyták a 
Révay Gyula vezette kormány megalakulását. Az újonnan kinevezett 
miniszterelnök parancsot adott a Szics-gárda felfegyverzésére, s felkérte Hitlert, 
hogy vegye égisze alá Kárpátalját. Fegyverbe szólították a polgári lakosságot is. 
Vaszil Onufrik visszaemlékezésében így írt erről: „Kárpát-Ukrajna kormánya rádión 
és a sajtón keresztül felhívta a lakosságot, hogy jelentkezzenek az önvédelmi 
osztagokba. A felhívásra fiatalok és idősek, sőt még lányok is jelentkeztek [...] Én 
személyesen láttam az emberek szerencsétlen állapotát, nem rendelkeztek 
semmiféle katonai kiképzéssel ebben a haza védelme szempontjából fontos 
órában. Az önkéntesek, akik jelentkeztek a Szics-be, egységenként jöttek az üzletbe 
fegyverért [...] Tudtam, hogy voltak olyan fiúk is, akik nem tudták, hogy kell 
megtölteni a fegyvert. Emiatt minden egység előtt, amely fegyverért jött, 
bemutattam, hogyan kell megtölteni a puskát vagy a gyorstüzelésű fegyvert [...] 

                                                             
23

 ILLNICZKY Sándor: Ruszinok és magyarok – Kurtyák János emlékének, Magyar Szemle, XXXVII. 
(1939. október) 109.  

24 BOTLIK József: Közigazgatás és nemzetiségpolitika Kárpátalján. I kötet. Magyarok, ruszinok, cse-
hek és ukránok 1918 – 1945. Nyíregyháza, 2005. 224. (BOTLIK (2005.)  
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розвиток). Ужгород 1993. 78.  
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Ilyen rövid kiképzés után, hogyha egyáltalán annak lehet nevezni, az egységek 
elindultak, hogy elfoglalják kijelölt pozíciójukat.”27 

A magyar hadsereg kisebb harcok árán 1939. március 15. és 18. között foglalta 
el Kárpátalját, ugyanakkor, amikor a Wehrmacht a cseh – morva területeket, s 
amikor a Szlovák Köztársaság megalakult.  

A magyar hadsereg ünnepélyes bevonulása után (1939. március 15.) katonai 
közigazgatást vezettek be. A birtokba vett területen azonnal megindult a tisztoga-
tás, a Szics-gárdistákat, az ukrán irányultságú értelmiség jelentős részét internál-
ták. A Kárpátalja birtokbavétele után létrejövő katonai közigazgatást a Vezérkari 
Főnökség irányította. 1939. április 4-én fogadták el azt a kormányhatározatot, 
amely szerint „a most visszafoglalt Kárpátalja területén a […] honvédvezérkar álta-
lános természetű intézkedéseinél mindig kérje ki a miniszterelnök, illetve a minisz-
terelnökség állásfoglalását.”28  

Annak ellenére, hogy Volosin, illetve kormánya elmenekült és a magyarok 
megvetették lábukat Kárpátalja területén a Szics-gárda tovább folytatta tevékeny-
ségét: „Ruszinszkóban a Szics szervezetek tovább folytatják erőszakos tevékenysé-
güket. A Szics szervezetbe belépő fiatalembereknek állást ígérnek és ezért az ígére-
tért minden ellenszolgáltatás nélkül kell szolgálniuk”.29 

A nemzetközi sajtó is megszólalt a kérdéssel kapcsolatban. London például így rea-
gált az eseményekre: „Egy állam se ellenzi Ruténia visszatérését Magyarországhoz”30 

Miután a hadi események befejeződtek Kárpátalján a magyar csapatok zászlót 
bontottak a területen és hivatalosan is bejelentették, hogy katonai közigazgatást 
vezetnek be a térségben. A Népszavában közzétették a hírt miszerint „A honvéd-
vezérkar főnöke március 19-én az alábbi hivatalos jelentést adta ki: Kárpátalja te-
rületének katonai megszállása befejezést nyert. A katonai közigazgatás működését 
megkezdte.”

31
 A fegyveres harcokban résztvevőket és az ukrán irányzat híveit in-

ternálták. A katonai közigazgatás járásonként – nagybereznai, perecsényi, szolyvai, 
ilosvai, nagyszőllősi, huszti, ökörmezői, técsői, rahói, munkácsi, ungvári és 
szobránci – épült ki.32 A kormány a határozat megfelelő betartása érdekében a ka-
tonai közigazgatás vezetője mellé kormánybiztost nevezett ki a kárpátaljai rutén 
Marina Gyula, görög katolikus kanonok személyében. „Pataky Tibor államtitkár 
felkérte Marina Gyulát, állítsa össze a polgári közigazgatás főbb tisztségviselői á l-
lásainak betöltésénél szóba jöhető személyek névsorát, két szempont figyelembe-
vételével: minden hivatalfőnök ruszin származású legyen és tudjon magyarul.”33 

A kormány megpróbálta ellensúlyozni a katonai közigazgatás révén kialakult 
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kedvezőtlen benyomásokat a magyar hatalomról.34 Horthy Miklós Magyarország 
kormányzója Kárpátaljára utazott, hogy a saját szemével lássa a kialakult helyzetet: 
„Horthy Miklós kormányzó vitéz Bartha Károly honvédelmi miniszter, vitéz Keresz-
tes-Fischer Lajos főhadsegéd és szárnysegédei kíséretében szombaton Munkácsra, 
onnan pedig Husztra látogatott el. Útközben kiszállt a különvonatból és megtekin-
tette a Kárpátalja felé vonuló honvédcsapatokat, akik lelkesen ünnepelték őt.”35 

Kozma is elment március végén Kárpátaljára, s tájékozódott a kialakult helyze-
tet illetően. A harcok helyszínén járva így ír: „Veresmart előtt, elmentünk 
Tiszaújhely mellett is, ahol a megszállás legvéresebb ütközete folyt le és ahol ne-
künk is sok veszteségünk volt, miután három cseh tank sebesültjeinket agyonlövö l-
dözte. A további előrenyomulásnál foglyot már nem ejtettünk. Ebben az ütközet-
ben vettek részt a nagyszőlősi ukrán tanítóképző 16-17 éves növendékei, kiket ta-
náraik hátulról gépfegyverekkel kergettek előre. A honvédek sajnálták ugyan őket, 
de épp úgy kellett elbánni velük, mint a többiekkel”.36 Técsőn Kozma találkozott 
Béldy Alajos altábornaggyal, aki közölte vele, hogy eddig 200 ukránt végeztek ki.37 
Az altábornagy szavai egyfajta elégedettséget sugároztak és szinte dicsőségként 
mondta a fent említett szavakat. 

A katonai események befejezése után Teleki Pál beszámolt az akció végkimene-
teléről a felsőház tagjai előtt: „A miniszterelnök pénteken a felsőházban is bejelen-
tette Kárpátalja visszafoglalását. […] Gróf Teleki Pál miniszterelnök: Nagyméltósá-
gú Elnök Úr! Mélyen tisztelt Felsőház! A mélyen tisztelt Ház tagjai előtt sokkal job-
ban ismeretesek a közelmúlt napok eseményei, semhogy azokra részletesen rá kel-
lene térnem. Ismeretesek azok a körülmények is, amelyek a kormány gyors elhatá-
rozását és Kárpátaljának csapataink által való birtokbavételét szükségessé tették. 
[…] A felsőház éljenzéssel és tapssal fogadta ezeket a kijelentéseket.”38 

A katonai közigazgatás rossz és nagyon népszerűtlen volt a területen. 
Novákovics Béla bemutatkozó beszédében megfogalmazottakkal ellentétben a já-
rási parancsnokok fő feladatuknak a pacifikálást látták. Ezt a törekvést támogatta 
Werth Henrik is. A Kormány megpróbálta ellensúlyozni a katonai közigazgatás 
okozta kedvezőtlen benyomásokat a magyar hatalomról. A „Magyar a magyarért” 
mozgalom keretében segélyakciót szerveztek. Az akció során, amelyet a görög-
katolikus húsvétra időzítettek, 20 vagon 1. osztályú, 7 vagon 2. osztályú, 1 vagon 4. 
osztályú lisztet, 100 vagon kukoricát, 7.325 mázsa burgonyát, 10 mázsa babot, 32 
mázsa szalonnát, 695 mázsa savanyú káposztát, 300 mázsa heringet osztottak szét 
a kárpátaljai lakosság között.39 A vidék munkanélküli lakosainak, a már említette-
ken felül, 106.000 fogyasztási cikkekből álló csomagot adtak át, pontosan 666.921 
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pengő értékben.40 
A katonai közigazgatás idején lépéseket tettek a tömeges munkanélküliség 

enyhítése érdekében. 7.500 kárpátaljai szezonmunkás vehetett részt az alföldi 
aratási munkákban. A munkások 240 vagon búzát kerestek, amelyet a magyar 
vasút ingyen szállított el Kárpátalja nagyobb vasúti csomópontjaira. 222.548 pengő 
49 fillért fordítottak közmunkák finanszírozására. A técsői és a huszti járásokban 
megkezdett útépítéseken, 784 napszámos és 117 fuvaros, illetve 1848 napszámos 
és 62 fuvaros kapott munkalehetőséget. Az Országos Gyermekvédő Liga 300 rutén 
gyereket nyaraltatott a Balaton mellett.41 

A katonai közigazgatás időtartamát eleve a lehető legszűkebb időre korlátozni 
akaró Telekit még jobban megerősítették elhatározásában Kárpátalján szerzett 
személyes tapasztalatai. Ezt követően megegyezés született a magyar és a szlovák 
határ ügyében is, amelynek eredménye, hogy negyven községgel, 40.000 lakossal 
és ezer négyzetkilométerrel nőtt Kárpátalja területe: „Az új határvonal 
következtében a kárpátaljai terület lényegesen megnövekszik. Kárpátaljának 
legutóbb birtokba vett területe 10.500 négyzetkilométer nagyságú volt, a lakosok 
száma pedig 550.000 főnyi. Az új határral megnövekedett terület, vagyis amelyik 
most kerül a kárpátaljai részhez, több mint 1000 négyzetkilométer nagyságú, 40 
községgel, negyven-negyvenötezer főnyi lakossal. Kárpátalja megnagyobbodott 
területe tehát kb. kerekszámban tizenkétezer négyzetkilométerre tehető, a 
lakosság száma pedig kereken hatvanezerre.”42 

A miniszterelnök találkozott a fontosabb közéleti személyiségekkel, az 
egyesületek vezetőivel, s meghallgatta panaszaikat. Azonban megszüntetni a 
katonai közigazgatást csupán július 7-én sikerült. A kérdés elodázásában 
közrejátszott a Vezérkar ellenállása, a nemzetközi helyzet, a május 28-ára kiírt 
választások, valamint az, hogy Kárpátaljának autonómia volt ígérve, amelynek 
előkészítése a terület birtokbavétele után azonnal elkezdődött. 

Az ily módon visszakerült terület nagysága ismét 12 ezer km2-t, lakóinak száma 
pedig csaknem 700 ezer főt tett ki. Eltérően azonban az 1938-as területgyarapo-
dástól, az itt élők túlnyomó többsége, mintegy 70 - 75%-a nem magyar, hanem ru-
szin (ukrán) nemzetiségűnek vallotta magát. A magyarok számaránya nem tett ki 
többet 10% (1941-es magyar adat), illetve 5%-nál (1930-as csehszlovák adat). Ko-
molyan véve a szentistváni állameszméről korábban általa és mások által mondot-
takat, Teleki azt tervezte, hogy a térségnek széles körű területi autonómiát bizto-
sít. Ezzel kapcsolatos elképzeléseit konkrét formába, törvényjavaslatba öntötte, s 
azt 1940. július 23-án a parlament elé terjesztette. A szűk látókörű magyar nacio-
nalisták és a kárpátaljai magyarok ellenállása, legfőképpen pedig a háborús viszo-
nyok között különösképpen fontos biztonsági szempontok miatt azonban a későb-
biekben sem valósult meg. 

Ami talán kevessé ismert, ez a Magyarország és Szlovákia közt lezajlott „kis há-
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ború”. Az Ung völgyében, Ungvár és az Uzsoki-hágó között húzódó vasútvonal biz-
tosítása érdekében: 1939. március 23-án hajnalban megindult a magyar támadás, 
melynek célja a frissen visszafoglalt Kárpátalja (amúgy sem hivatalos) határának 
nyugatabbra tolása volt. A harcok néhány napig tartottak és főként a levegőben 
zajlottak. Szlovákia elsősorban az iglói repülőtér légi egységeivel védekezett, a ma-
gyar légierő ellencsapásként azonban rövidesen lebombázta az iglói bázison lévő 
gépek zömét. A „kis háborúnak” Németország közbelépése vetett véget (ugyanis 
nem volt érdekük, hogy esetleg idő előtt kirobbanjon a világháború), a feleket két-
oldalú tárgyalásokra utasították. A „kis háború” Magyarország mérsékelt (az ere-
deti terveknél kisebb) győzelmét hozta: megtarthatta a Szlovákiától elfoglalt, kb. 
20 km széles és 60 km hosszú területsávot, amit Kárpátaljához csatolt.  

Kárpátalja katonai megszállása és a „kis háború”, a revízió újabb sikerét jelen-
tette; Magyarország 12-061 km2-rel és 694.000 lakossal gyarapodott. Mivel Kár-
pátalja főként magyarok lakta délnyugati része már az első bécsi döntés értelmé-
ben Magyarországhoz került, ezért az 1939. márciusi „szerzemények” lakosságá-
nak csupán kb. 15 - 17%-a volt magyar anyanyelvű. A viszonylag gyéren – és főleg 
ruszinok által – lakott gyönyörű terület visszaszerzése azonban így is jelentős lélek-
tani hatással bírt.43 Elég, ha a nevezetes Vereckei-hágóra gondolunk, melyen egy-
kor Árpád hadai keltek át és most ismét a magyar állam határává vált. Emellett 
fontos tény volt, hogy Magyarországnak, régi barátjával, Lengyelországgal is újra 
közös határa lett. Ennek igazi jelentősége akkor mutatkozott meg, miután Német-
ország lerohanta Lengyelországot (Teleki, a lengyel-magyar barátságra hivatkozva, 
nem volt hajlandó a lengyelek ellen vonuló német csapatok átkelését engedélyez-
ni, az ország területén keresztül) és Magyarország megnyitotta a határt a lengyel 
menekültek tömegei előtt, hogy azok elpusztított hazájukat hátrahagyva letele-
pedhessenek Magyarországon, vagy továbbutazzanak nyugatra. A Magyarország-
hoz került, jelentős számú ruszin népesség pedig kiváló lehetőséget kínált Teleki 
Pálnak arra, hogy korábban hirdetett, a nemzetiségek felé megértést és toleranciát 
tanúsító nemzetiségpolitikai elveit a gyakorlatban is megvalósíthassa. Bár ő min-
dent megtett ez irányban, ezen törekvései sajnos a háborús állapotok biztonsági 
szempontjai és a szélsőjobboldal ellenállása miatt meghiúsultak.  

Maga a revízió négy nagy lépésben történt meg. Így a magyar revizionizmus 
céljai lényegében teljesültek. Csonka-Magyarország ha nem is lett akkora, mint 
Trianon előtt, de magába foglalta a magyar etnikum többségét. Az első bécsi dön-
tést követően a magyar kormány területszerzési vágya mind agresszívebbé vált. 
Míg a felvidéki területek visszakapcsolásáról egyezmény útján döntöttek, addig a 
kárpátaljai, erdélyi és jugoszláviai terültek reintegrációja erőteljes katonai akciók 
révén valósult meg. Minden alkalommal Magyarországnak nemzetközi egyezmé-
nyekből való ki-, és belépését eredményezte a területszerzési vállalkozás. A felvi-
déki területek visszacsatolása következtében Magyarország csatlakozott az Anti-
komintern Paktumhoz, míg Kárpátalja önkényes megszállása miatt Magyarországot 
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kizárták a Népszövetségből. Ezt követően Észak-Erdély és Székelyföld – a második 
bécsi döntés révén történő (1940. augusztus 30-án) – visszacsatolásának feltétele 
az volt, hogy Magyarország csatlakozik a Háromhatalmi egyezményhez. Jugoszlávia 
lerohanásakor, azaz a Bácska-Baranya-Muraköz megszállása következtében meg-
szakadnak a diplomáciai kapcsolatok a nyugati szövetségesekkel, ekkortól csak idő 
kérdése, hogy az ország mikor lép be a háborúba. 

Teleki maga is tartott attól, hogy a két irányból érkező nyomásnak nem lesz ké-
pes az ország ellenállni. Amint az egyik bizalmasa, Barcza londoni követ visszaem-
lékezéseiből tudjuk, a miniszterelnök már 1939 végén úgy vélte, hogy a német szö-
vetség végzetessé válhat Magyarország számára.44 „A németekkel kell mennünk, 
mert másképp nem lehetséges – mondta Teleki - , de csak egy bizonyos pontig. Ez a 
pont, ez a határvonal a háborúban való részvétel. Ezt semmi esetre sem fogjuk 
megtenni, mert idegen érdekekért nem fogunk elvérezni hiába. De borzalmas ne-
héz, talán lehetetlen is lesz ellenállni. A revízió, s ezt csak neked mondom, a legna-
gyobb veszély, amely fenyeget, de ez ellen nem tehet semmit, mert belebukom. A 
közvéleményünk meg van őrülve. Mindent vissza! Akárhogy, akárki által, bármely 
áron […] Én küzdeni fogok, amíg bírom, minden esztelenség ellen, megvédem be-
csületünket, nem adom el a nemzetet és az országot, de ha nem bírok velük, akkor 
főbe lövöm magam. […] A revízióba bele fogunk pusztulni, s ez fog minket a hábo-
rúba belesodorni. Visszakaptuk a Felvidéket, jó, vissza Ruszinszkót is, ezeket meg 
tudjuk még emészteni, átvenni, berendezni. Most Erdélyen a sor, rettegek mi lesz 
akkor. Ha Erdély visszajő, ezzel örökre elköteleztük magunkat a németeknek, akik 
majd azután követelik az árát. És ez az ár a velük együtt való háborúzás lesz, az or-
szág maga lesz az ára a revíziónak.”45 

Magyarország 1941. június 27-én belépett a második világháborúba… 
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