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iDentitás és pOlitiKa

a második világháború ukrán 
kiindulópontja: Kárpáti Ukrajna 
történetének jelenkori nemzeti-hazafias 
interpretációs kísérletei

rOMan OFicinszKij

a z 1990-es évek második felétől az ukrán történészeket két táborra 
osztják: a primordialistákra és a modernistákra. a hagyományos pat-

riotikus változat hívei (a primordialisták) Ukrajna „nemzetiesített” történe-
tét írják. Opponenseik – a modernisták – a nemzeti történelem „moderni-
zált” változatáért állnak ki, figyelembe véve a polietnikus és transznacionális 
tényezőket is. ez a kétpólusosság a különböző történelmi korszakokról szóló 
jelentős műveknél is megfigyelhető, különösen az 1938–1939-es évek euró-
pai válsága kapcsán, amely során megszületett Kárpáti Ukrajna.

ezzel párhuzamosan különösen az utóbbi évtizedben folyamatos érdek-
lődés tapasztalható Kárpáti Ukrajna története iránt számos külföldi – német, 
lengyel, orosz, román, szlovák, magyar, cseh és más kutatók részéről is. Két-
ségtelen, hogy eredményeiket külön is érdemes megvitatni, itt azonban egy 
szűkebb problémakörről ejtünk szót.

Mindenekelőtt arra térnék ki, hogy miért olyan jelentős Kárpáti Ukrajna 
öröksége a mai Ukrajna számára. Ukrajna államisága alig több mint két 
évtizedes, bonyolult konszolidációs és integrációs folyamatok szemtanúi 
vagyunk, és ezekben teljesen egyértelmű a történelmi emlékezet kiemelkedő 
szerepe. az ukrán politikai nemzet kialakulása elképzelhetetlen két előz-
mény – az 1919–1921-es Ukrán népköztársaság (változatai: Ukrán állam és 
nyugat-Ukrán népköztársaság), illetve az 1938–1939-es Kárpáti Ukrajna – 
nélkül. a történelemnek ezek a fejezetei nem a külső ellenségek áldozati 
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képének megteremtése miatt fontosak, hanem azért, hogy aprólékos, precíz 
munkát végezzünk, melynek során az axiológiai és a didaktikai aspektusok 
kölcsönösen összefonódnak.

Kárpáti Ukrajna a mai ukrán historiográfiában

a kortárs ukrán történészek Kárpáti Ukrajna történetéről (1938–1939) szóló 
tudományos munkáival kapcsolatban több fontos megállapítást tehetünk. 
e művek „három pilléren” nyugszanak: szerzőik a hagyományos pozitiviz-
mushoz tartják magukat (a tények és adatok abszolút dominanciájának nar-
ratívája), egyesítve azt a neoromantizmussal (alkalmi diszkrét hangsúllyal 
a nemzeti-felszabadító harc oldalaira alapozott hazafias nevelés követelmé-
nyeire), a klasszikus szovjet hivatalos retorika sztereotip posztulátumainak 
marxista-leninista visszhangozásával (az objektív történelmi törvényszerű-
ségek tükrözésével, de ezúttal az ukrán államiság alapjainak erősítésével).

a leginkább mindez a Kárpáti Ukrajnáról szóló legjobb és megalapo-
zott publikációkban látható, amelyek az ukrán historiográfiában ma összegző, 
mérföldkő szerepet játszanak. Omeljan Dovhanics kétkötetes dokumentum-
kötetére, Olekszij Korszun, Olekszandr pahirja, szerhij Fedaka köteteire,1 

valamint a 2002-ben kiadott kollektív monográfiára2 utalok ezzel, melynek 
tíz szerzője közül Mikola Vehes, Omeljan Dovhanics, Vaszil Hudanics vitte 
a prímet. nem meglepő, hogy ezeknek a vaskos köteteknek az elkészítését 
az állam finanszírozta.

Összességében a Kárpáti Ukrajna történetét tárgyaló valóban fajsúlyos 
ukrán nyelvű munkák az utóbbi évtizedben láttak napvilágot, bár a történeti 
publicisztika szintjén jelentős tudományos érdeklődés ébredt Ukrajnában 
a múlt ezen szelete iránt már 1989-ben, a glasznoszty (nyíltság) és a pereszt-
rojka (átalakítás) korában, azaz a szovjetunió totalitárius rendszerének libe-
ralizációja és transzformációja idején. 1990-ben Omeljan Dovhanics a széles 
olvasóközönségnek szánt könyvében megtette az első lépéseket a szovjet his-

1 Карпатська Україна: Документи і матеріали. Хроніка подій. Персона-
лії: У 2-х томах. Ужгород: Закарпаття, 2009, 2010. (Т. 1. Упорядники Оме-
лян Довганич, Олексій Корсун, Олександр Пагіря; Т. 2. Упорядник Сер-
гій Федака.)

2 Микола Вегеш (ред.): Вони боронили Карпатську Україну: Нариси історії 
національно-визвольної боротьби закарпатських українців. Ужгород: Кар-
пати, 2002.
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toriográfia Kárpáti Ukrajnával kapcsolatos nem objektív és frivolan gyaláza-
tos álláspontjának feltárása felé.3

a következő évtized során (az 1990-es években) a tudományos hiányos-
ságokat elfedték az áltudományos művek, melyek leginkább pátosszal írt hír-
lapi publicisztika körébe tartoznak. a kutatók egész sora ismételte meg vagy 
népszerűsítette új felfedezésként az ukrán diaszpóra korábbi historiográfiai 
eredményeit és memoárirodalmát. találkozhatunk itt megélhetési grafomá-
niával, plágiummal, hamis szerzőséggel, ami mind az ukrán tudományosság 
tipikus bajai közé tartozik.

elismert kutatója a témának Mikola Vehes, aki azonban mind a kandi-
dátusit, mind a nagydoktorit ugyanabban a témában írta. a két disszertáció 
(1994 és 1999) struktúrája és tartalma tekintetében azonos. az eltérés közöt-
tük a védés helyszíne (Ungvár és Kijev), a terjedelem (az első 200, a másik 
340 oldal) és hogy két külön szakirányban lettek benyújtva. a kandidátusi 
oklevelet Ukrajna története, a nagydoktorit pedig egyetemes történelem 
témakörben ítélték oda a szerzőnek.4

Hasonló „sikereket” ért el néhány más disszertáció szerzője is, mint ivan 
Bukovszkij a Kárpáti szicsről készült munkájával,5 melynek témavezetője 
Mikola Vehes volt. azonban Vehes könnyen váltotta részben pszeudotudo-
mányos sikereit a szakmai karrierjében jelentkező osztalékokra a 2004-es 
narancsos forradalom előtt és után. 2007-ben és 2009-ben Viktor juscsenko 
kezéből vehetett át két állami kitüntetést „Kárpáti Ukrajna krónikásaként”, 
pontosabban „az ukrán államiság fejlődésének és Kárpátalja története 
 1938–1939-es eseményeinek megörökítéséért”.

De facto azonban az úgynevezett „historiográfiai szemét” ellenében 
minőségi kutatási beszámolók is megjelentek a fiatal képzett történészgene-

3 Омелян Довганич – Золтан Пашкуй – Микола Троян: Закарпаття в роки 
війни. Ужгород: Карпати, 1990. 

4 Микола Вегеш: Карпатська Україна в 1938–1939 рр.: соціально-політичні 
і політичні аспекти. Автореферат дисертації … кандидата історичних наук: 
Спеціальність 07.00.01 – історія України. Ужгород: Ужгородський держав-
ний університет, 1994; Микола Вегеш: Закарпаття в контексті централь-

ноєвропейської політичної кризи напередодні Другої світової війни. Автореф. 
дис. … д-ра іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія. Київ: Інститут історії Укра-
їни НАН України, 1998.

5 Іван Буковський: Утворення і діяльність військових формувань Карпатської 
України (1938–1939). Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 – військова істо-
рія. Львів: Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2004.
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ráció olyan képviselőitől, mint például Olekszandr Bogiv,6 natalija Vaszi-
lina,7 Olekszandr pahirja.8 ez utóbbi szerző munkája érdekes illusztrációs 
anyaga és az okkupáció első napjai, 1939. március 15–18. közötti harci cse-
lekményekkel és áldozataival kapcsolatos történelmi események objektív 
rekonstruálása iránti skrupulózus érdeklődése miatt figyelemre méltó.

a Kárpáti Ukrajnához kötődő történettudományi problematika historio-
gráfiai fejlődésének szakaszai kapcsán szólnunk kell a következőkről. 
 1939-cel kezdődően több száz ukrán nyelvű tudományos és tudománynépsze-
rűsítő publikációval rendelkezünk. Fél évszázadon át ez a téma a diaszpóra 
értelmisége (elsősorban a sorsdöntő események résztvevőinek és tanúinak) 
és a szovjet historiográfia képviselői közötti állandó ideológiai küzdelem epi-
centrumában állt, melynek során az utóbbiak nem válogatták meg a szavaikat 
az ukrán nemzeti mozgalom minősítése és történéseinek meghamisítása során.

a hidegháborút és az ukrajnai totalitarizmust követően, 1989 után (azaz 
Kárpáti Ukrajna szimbolikus kikiáltása után 50 évvel) jelentős társadalmi 
igény jelentkezett az objektív tudományos és populáris információ iránt. 
ám a 2000-es évek elejéig valódi eredményeket nem láthatunk a történettu-
dományban, eltekintve számos kevéssé ismert és nehezen hozzáférhető kiad-
vány újrakiadásától, melyek korábban a „szabad világban”, azaz nyugat- 
európában és észak-amerikában jelentek meg.

az utóbbi évtizedben az ukrán történettudományban a Kárpáti Ukrajna 
által hátrahagyott források elfogult feldolgozásának vadhajtásai háttérbe 
szorulnak. a mások véleményének megfontolás nélküli újramondása és az 
ellenőrizetlen állítások megismétlése helyett a lokális reáliáknak a nemzet-
közi jogi és katonapolitikai körülmények prizmáján át történő józan szemlé-
lését, a történelmi mítoszok lebontását, 1939. március 15–18., azaz Kárpáti 
Ukrajna utolsó négy napja kulcsfontosságú eseményeinek és azok következ-
ményeinek rekonstruálását láthatjuk az újonnan születő irodalomban. tömö-
ren fogalmazva: ebben a konkrét esetben fontos történelemszemléleti fordu-
lat figyelhető meg.

6 Олександр Богів: Вплив карпатоукраїнського фактора на політику євро-

пейських країн у період чехословацької кризи (травень 1938 р. – березень 
1939 р.). Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 – історія України. Чернівці: 
Чернівецький нац. університет ім. Ю. Федьковича, 2003.

7 Наталія Василина: Карпатська Україна в міжнародних відносинах напере-

додні Другої світової війни. Нове бачення подій. Ужгород: Карпати, 2008.
8 Олександр Пагіря: Карпатська Січ: військове формування Карпатської 

України. Київ: Темпора, 2010.
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Módszertani hangsúlyok

jelenleg nyilvánvaló, hogy elsősorban meg kell különböztetni az elméleti 
állandókat és az interpretációs alapokat. sajnos Kárpáti Ukrajna kapcsán a tör-
ténészek között egyetlen módszertani vita sem folyt. Így a különböző kutatói 
táborokban gyakran találkozhatunk nyelvi-stilisztikai szőrszálhasogatással. 
erre már korábban felhívtam a figyelmet,9 ezért ezúttal lakonikus leszek. pél-
dául a Kárpáti Ukrajna végső napjaival kapcsolatban a kutatók által használt 
történeti és jogi kifejezések nem mindegyike helytálló (a publicistákat nem 
vesszük figyelembe): agresszió, annexió, intervenció, okkupáció.

Közel négy hónapig (1939. március 15. és július 7. között) Kárpáti 
Ukrajna a Magyar Királyság katonai megszállása (okkupációja) alatt állt. 
a megszállt területen katonai közigazgatás volt érvényben.

Magyarország kvázi legitim módon annektálta Kárpáti Ukrajnát, ami 
a későbbiekben nem ismertek el az antihitlerista koalíció tagjai, a háború 
utáni világ térképének alakítói. a katonairól a polgári közigazgatásra való 
áttérés jogi alapját az 1939. évi „a Magyar szent Koronához visszatért kár-
pátaljai területeknek az országgal egyesítéséről” címet viselő Vi. törvény-
cikk és az 1939. június 22-én 6.200. M.e. számmal „a Magyar szent Koro-
nához visszatért kárpátaljai terület közigazgatásának ideiglenes rendezéséről” 
kiadott miniszterelnöki rendelet képezte.

az „agresszió” terminus magában foglalja mind egy idegen terület 
ideiglenes elfoglalását (okkupáció), mind pedig státusának erőszakos meg-
változtatását (annexió). podkarpatszka rusz (Kárpáti Ukrajna) a föderatív 
csehszlovák Köztársaság kötelékében (1938. október – 1939. március) az 
agresszió két nyilvánvaló formájával szembesült. először Magyarország és 
lengyelország küldött felfegyverzett csoportokat és diverzánsokat a régióba, 
amelyek a határ menti övezetben hajtottak végre terrorista akciókat. a diver-
zánsok száma több száz főre tehető, a terrorcselekmények, köztük gyilkossá-
gok száma pedig több tucatra. ez az indirekt, közvetett agresszió.

Később a csehszlovák hatalom képviseletében Kárpáti Ukrajna kormá-
nya szemtől szembe került összetűzésbe Magyarország fegyveres erőivel 
(1939. március 14–15.). ennek következtében 1939. március 18-ra a magyar 

9 Роман Офіцинський: Окупація та анексія Карпатської України. in: Микола 
Вегеш – Чілла Фединець (ред.): Закарпаття 1919–2009 років: історія, полі-
тика, культура. Ужгород: Ліра, 2010. 191–198. o. Magyarul lásd Oficinszkij 
román: Válság és válságkezelés. in: Fedinec csilla – Vehes Mikola (szerk.): 
Kárpátalja 1919–2009: történelem, politika, kultúra. Budapest: argumentum – 
Mta Kisebbségkutató intézet, 2010. 164–170. o.
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hadsereg elfoglalta Kárpáti Ukrajna teljes területét, 1939. július 7-re pedig de 
jure és de facto annektálta is.

nem sokkal később, 1939 szeptemberében Magyarország elkerülte 
a bűnrészes részvételt a szövetséges lengyelország elleni agresszióban azzal, 
hogy nem bocsátotta a (kárpátaljai) területét németország rendelkezésére. 
Mindaddig Magyarország és lengyelország sikeresen valósították meg cseh-
szlovákia területi egysége ellen irányuló közös agresszív projektjüket, amely 
a magyar–lengyel közös határ visszaállításához vezetett, ám ez a második 
világháború küszöbén váratlanul magyar–szovjet határszakasszá vált.

az „intervenció” terminus sem illik ebbe a kontextusba, annak ellenére 
sem, hogy nem ritkán használatos a Kárpáti Ukrajnáról szóló publikációk-
ban. a mai Ukrajna határai mentén klasszikus intervenció történt, amikor 
a szovjetunió 1956-ban Magyarországon és 1968-ban csehszlovákiában 
fojtotta el a forradalmat. Ugyanígy (fegyvertelen, békés, angolul: non-bel-
ligerent) intervencióként osztályozhatók a náci németország 1944. március 
19-cel kezdődő lépései a szövetséges Magyarországgal szemben, melyeket 
a kormányzó Horthy Miklós tudtával hajtott végre. ekkor a teljes hatalom 
a kárpátaljai területen ismét, akárcsak 1939 márciusában–júliusában, a kato-
nai közigazgatás kezébe került, kormánybiztossal az élén.

Magyarország nem elégedett meg Kárpáti Ukrajna okkupálásával. 
1939. március 23-án a magyar hadsereg betört szlovákiába, és katonái elfoglal-
ták állásaikat a tervezett határok mentén három irányban: nagyberezna–pop-
rádófalu (starina, ma: szlovákia), Kisberezna–takcsány (stakčín, ma: szlo-
vákia), Ungvár–szobránc (sobrance, ma: szlovákia). az annexió jogosságát 
azzal indokolták, hogy, úgymond, az Ung folyó völgyében futó vasútvonal 
védelméhez szükséges stratégiai pontokat szálltak meg. az 1939. április 4-én 
Budapesten aláírt jegyzőkönyv szerint szlovákia területe a szobránci járással 
(24 ezer fő) és a szinnai járás egy részével csökkent (ahol megközelítőleg 45 
ezer fő élt). ezt az 1 065 négyzetkilométernyi területet Kárpátaljához csatolták.

a 20. század első felében a katonai okkupáció (megszállás) rendjét az 
1907-es Hágai egyezmény szabályozta. Betartotta-e Magyarország a „szá-
razföldi háború törvényeit és szokásait” Kárpáti Ukrajnában? ignorálta őket, 
részben pedig a szomszédos németország nyomására alkalmazta. például 
a 23. cikk szerint kategorikusan tilos megölni vagy megsebesíteni azt az 
ellenséget, aki letette a fegyvert, vagy akinek nincsenek eszközei a védeke-
zéshez, feltétel nélkül megadta magát.

a megszállás alatt különös kegyetlenséggel tűnt ki a zöldi Márton szá-
zados vezette magyar csendőrszázad, amelyik técső körzetében gyilkolta le 
a „Kárpáti szics” tagjait. tudunk hasonló súlyos cselekmények végrehajtá-



291

A második világháború ukrán kiindulópontja

sáról Huszton, Ókemence (Kamjanica) határában, a Kárpátok több hágójánál, 
melyek közül a Vereckei hágó híresült el, máig nem csillapodó, érzelmi moti-
vációjú viharokat támasztva.

A második világháború ukrán kezdőpontja

az ukrán tudósok előtt természetesen még sok kemény módszertani munka 
áll, ám ha kiegyenlítjük a primordialista és a modernista megközelítést, akkor 
Kárpáti Ukrajna történetének mai verziója a következő tételeken nyugszik.

Bármely nemzeti-felszabadító mozgalom számára elsősorban az állam-
szervezői precedens lényeges, a hajlíthatatlan lélek hősies megnyilvánulása. 
a két világháború közötti Kárpátalja fokozatosan éretté vált arra, hogy az 
ukrán revans ugródeszkája legyen. az 1917–1920-as évek forradalmi küzdel-
meinek bukása után a csehszlovák hatóságok támogatásával több száz olyan 
emigráns talált menedéket és munkát Kárpátalján, akik az Ukrán népköztár-
saságban és a nyugat-Ukrán népköztársaságban exponálták magukat. ezek-
nek az igen mobil és képzett embereknek volt elég idejük arra, hogy  „dol-
gozzanak a hibákon”. Olyan új nemzedéket neveltek, amelynek tagjai 1938 
októberében, 1939 márciusában mutatták meg magukat.

Hangsúlyozom, csaknem fél éven át az állami-jogi átalakulások katali-
zátora Kárpáti Ukrajnában a helyi fiatalság volt. az idősebb kollégák időn-
ként egész egyszerűen nem tudták követni az eseményeket. itt nem csupán 
a „Kárpáti szics” (mindaddig ezen a vidéken nem ismertek ilyen tömeges, 
tízezres közösséget) legális társadalmi szervezet lelkesedéséről és radikaliz-
musáról van szó, hanem a rusztikus társadalom hatalmas szociális várakozá-
sairól, amely nemzeti ébredéssé transzformálódott.

ehelyütt nem kell belemélyednem az „egynapos állam”, pontosab-
ban az  „egy napot megért köztársaság”, sem a „marionett állam” részlete-
ibe. Összességében Kárpáti Ukrajna tragikus története négy napot ért meg: 
1939. március 15-től 18-ig, amikor Magyarország elfoglalta a terület egészét. 
azonban Kárpáti Ukrajna meghatalmazott képviselői nem azonnal hagyták el 
a vidéket, hiszen Huszton Volodimir Bircsakkal az élén egészen 1939. április 
30-ig működött az ukrán evakuációs bizottság.

Hiba hinni az „emigráns konspiráció” elméletében is: abban, hogy ha 
nem jöttek volna Kárpátaljára a [galíciai] nacionalisták, akkor nem jött volna 
létre Kárpáti Ukrajna. Felhívom a figyelmet arra, hogy a középkori vikin-
gek kora – akik bárhol magukhoz ragadták a hatalmat, létrehozták saját álla-
maikat – rég lejárt. 1938–1939-ben Közép- és Kelet-európában a soklépéses 
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stratégiai kombinációk domináltak. a társadalmi hangulatra alapozás nélkül 
Kárpáti Ukrajna építménye, képletesen szólva, fel sem épült volna.

Különleges figyelmet érdemel podkarpatszka rusz / Kárpáti Ukrajna 
miniszterelnöke, avgusztin Volosin történelmi alakja. egyesek mostanában 
konjukturális motivációkból a nácikkal való együttműködéssel vádolják, elő-
készítve a talajt ahhoz, hogy megfosszák az Ukrajna Hőse címtől, ahogyan 
az sztepan Bandera és roman suhevics, a Kárpáti Ukrajna körüli események 
aktív résztvevője kapcsán történt.

az avgusztin Volosin kollaborációjára vonatkozó vádak légből kapot-
tak. a nácikkal való együttműködés miatt a szovjetunió politikai vezetését 
ítélhetjük el, és ha a korabeli nyelvi etiketthez tartjuk magunkat, személye-
sen  „sztálin elvtársat”. sem az 1939. augusztus 23-án aláírt, a második világ-
háború diplomáciai kezdetét jelentő hírhedt „Molotov–ribbentrop paktum” 
előtt, sem utána Volosinnak nem voltak szentimentalista elképzelései egyik 
totalitárius rezsimről – a kommunizmusról és a nácizmusról sem. Meggyőző-
déses keresztény és demokrata volt.

azt, hogy az autonóm Kárpáti Ukrajna miniszterelnöke gyakran érint-
kezett németország képviselőivel, azzal magyarázható, hogy nem volt más 
választása, hiszen az 1938. november 2-ai bécsi döntést követőn, amikor 
csehszlovákia a legnagyobb városokkal – Ungvár, Munkács, Beregszász – 
átadta Kárpátalja egy részét Magyarországnak, németország vált az autonó-
mia területi egységének egyetlen reális garanciájává. a bécsi döntés után új 
fővárost kellett találni. a két lehetőség, szolyva és Huszt közül a választás az 
utóbbira esett. Huszt katonai szempontból előnyösebbnek tűnt.

az, hogy avgusztin Volosin a nácik által megszállt prágában telepe-
dett le, történeti és földrajzi tények egybeesése csupán. a huszti mene-
külés után épp a 65. születésnapján, 1939. március 17-én lépett románia 
területére. innen jutott el prágába, a (volt) csehszlovák állam fővárosába, 
amelynek Volosin magas rangú hivatalnoka volt, és ehhez esett a legköze-
lebb az otthona. Határozottan haza szeretett volna térni, ezért sem emig-
rált nagy-Britanniába, az egyesült államokba vagy Kanadába. nem utolsó 
sorban a korosodó Volosin itt kiváló helyszínt talált a szakmai munkájához. 
egészen 1945 májusáig Volosin a prágai ukrán szabadegyetem tudós taná-
raként tevékenykedett.

a világ vezetői nem támogatták a független kárpátukrán államot. Kár-
páti Ukrajna bármely államformában való létezésének legnagyobb ellensége 
három állam volt: Magyarország, lengyelország és a szovjetunió. a közöt-
tük lévő nagy távolság miatt Moszkva megelégedett a szarkasztikus megjegy-
zésekkel, Budapest és Varsó azonban diverzánsokat küldött, és fenntartották 
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az „ötödik hadoszlopot”. 1938 szeptemberétől szisztematikusan rombolták 
Kárpáti Ukrajnát.

csehszlovákia hagyományos szövetségesei, nagy-Britannia és Francia-
ország Hitler nyomására „mosták kezeiket”, románia és jugoszlávia pedig 
(csehszlovákia „kisantant”-beli társai) nem rendelkeztek megfelelő forrá-
sokkal ahhoz, hogy hatással legyenek az eseményekre, és csak ideiglenesen 
fogadták be a menekülteket 1939. március 15. után.

németország szövetségben Magyarországgal és lengyelországgal meg-
semmisítette csehszlovákiát. németország megszállta csehországot és Mor-
vaországot, és csak szlovákia függetlenségét támogatta. a regionális parla-
ment Berlin szándéka ellenére kiáltotta ki Kárpáti Ukrajna függetlenségét. 
ez a lépés méltó válasz volt a csehszlovák Köztársaság felbomlása után 
jelentkező joghézagra.

nem Kárpáti Ukrajna kormánya döntötte romba csehszlovákiát, azt 
a középszerű elit semmisítette meg, amely vezető posztokat töltött be prá-
gában. Kárpáti Ukrajna kormánya igyekezett kiutat találni a nehéz helyzet-
ből, hogy mentse a polgárokat a káosztól. Huszton ismertek voltak a magyar–
német egyezkedések.

Most már utólag vagyunk okosak, akkoriban pattanásig feszült a húr. 
azonnal kellett cselekedni. nem a nagyközönség számára, hanem saját 
érdekből. ahogyan akkor, „forró nyomon” Volodimir Bircsak aforisztikusan 
megjegyezte: „Ha volt valami hősies Kárpáti Ukrajna történetében, akkor ezt 
a »Kárpáti szics« jelenti, és ha ebben az országban dalokat fognak énekelni, 
titokban, hogy a magyar csendőr meg ne hallja, akkor ezek a dalok a »Kár-
páti szics«-ről szólnak majd.”10

1939 tavaszától a mai Kárpátalja területén tömeges repressziókat jegyez-
tek fel, amelyek csak fokozódtak a szovjet hadsereg 1944 őszi bevonulását 
követően. az első bécsi döntés után mintegy húszezren költöztek át Ung-
vár, Munkács, Beregszász környékéről Kárpáti Ukrajna területére. az 1939. 
márciusi események után pedig visszafordíthatatlanul 40 ezer fővel csökkent 
a vidék lakossága: a csehszlovák hadsereg védelme alatt két irányban mene-
kültek – románián és szlovákián át. néhány hónap alatt a magyar börtö-
nöket és koncentrációs táborokat csaknem kétezer, a régióban maradt ukrán 
patrióta járta meg.

a magyar honvédség támadása és a helyi magyarpártiak terrorista akciói 
következtében 1939. március 15. és 18. között Kárpáti Ukrajna másfél ezer-

10 Володимир Бірчак: Карпатська Україна: Спогади й переживання. (Підгот. 
текстів і післям. Р. Офіцинського.) Ужгород: Ґражда, 2007.
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nél több szimpatizánsa vesztette életét. a Vereckei hágón a sírokat a lembergi 
(lviv) megyei tanács kommunális vállalatának régészei tárták fel a „Dolja” 
(sors) nevű program keretében, melynek célja a nemzeti felszabadító moz-
galmak résztvevőinek, a háborúk, deportálások, politikai repressziók áldoza-
tainak felkutatása. 2008 októberében–novemberében és 2011 augusztusában 
a szkolei járás zsupáni (lviv megye) és a Volóci járás Verbjázs (Verbiás) 
községének (Kárpátalja) környékét vizsgálták meg.11 a Verbjázs község terü-
letén feltárt két tömegsír egyikében közel tíz, a másikban csaknem húsz szics 
gárdista maradványaira bukkantak. ezek a feltárások jelentős társadalmi 
visszhangra találtak, mivel a magyarok Kárpát-medencei (tisza–Duna-völ-
gyi) bejövetelének emlékére állított emlékmű közelében találhatók.

ilyenek tehát a tragédia vetületei. sajnos ezeket máig nem tárták fel kellő 
mélységben, és nem kaptak elegendő nyilvánosságot sem. 

és végül: melyik az igazi a Kárpáti Ukrajnával kapcsolatos nemzeti-pat-
riotikus narratívák közül? Mely megközelítésmódok érdemesek a figye-
lemre?

első tézis. az 1938–1939-ben az ukrán államszervezést csupán körvona-
lakban jelző kárpátaljai hagyomány fél évszázad múltán eresztett gyökeret  – 
az összukrán törekvésekben. a történelmi emlékezetnek és a politikai rehabi-
litációnak azon összetevőiről van szó, amelyek számos egyéb tényező mellett 
az 1989–1991-es évek békés ukrán forradalma során a független Ukrajna 
megszületéséhez vezettek.

Második tézis. az ukrán államiság lokális változatáról van szó, egy 
autonóm formáció mozgalomszerű fejlődéséről, az „egynapos köztársaság” 
hősies védelméről, melyet egy idegen ország kaotikus szétesésének körülmé-
nyei között kiáltottak ki szimbolikusan.

Harmadik tézis. a „Kárpáti szics” az Ukrán Felkelő Hadsereg (Upa  = 
Українська Повстанська Армія) elődjének tekinthető. az Upa ugyanis 
nem Volhínia erdeiben jött létre, hanem Kárpátalja hegyei és völgyei között. 
nemcsak a „szicsek” (січовики) harcairól, az Upa történetének kárpátukrán 
fejezeteiről van szó, hanem a történelmi determinizmus jellegéről is. a zapo-
rizsjai szics (Запорізька Січ), a Kárpáti szics (Карпатська Січ), a poliszjei 
szics (Поліська Січ) különböző történeti időkben voltak az ukrán államiság 
eszméjének hordozói.

11 Ярослав Оніщук: Як знайшли масові поховання бійців Карпатської України. 
Українська правда, Історична правда, 28 березня 2011 р. http://www.istpravda.
com.ua/research/2011/03/28/33661/; Остап Козак: Ще одна братська могила 
бійців Карпатської України. Українська правда, Історична правда, 12 серпня 
2011 р. http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/08/12/51755/
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negyedik tézis. Magyarország csehszlovákiával szembeni agressziója, 
melynek során megszerezte Kárpátalját, a világban bekövetkező sorsdöntő 
változások előhangjaként értelmezhető. Ukrán szempontból ez jelentette 
a második világháború kezdetét.

Ukránból fordította: Csernicskó István


