
Ami a határnál van

Ú-Krajna ( magyarul = "ami a határnál van")

A 9. századi Kijevi Nagyfejedelemséghez (882-1240) kapcsolódó, történelmi eredetmonda 
elsősorban nem az ukránoké, hanem a szláv népek összességéé. (Az ukránok a 40.000 éves ukrán emberről 
is beszélnek, de ez mindenek előtt őket minősíti, miközben a gyökereiket, a múltjukat keresik.)

A mai területüket a mongol Arany Horda tartotta a fennhatósága alatt (1240-1502) és akkor alakult a 
Krími Kánság. 

A 14. századtól lengyel és litván fennhatóság alatt voltak (1340-1569), s ekkor kezdődött a kozákság 
mozgolódása, (1569-1654) mely a Hmelnickij- mozgalomban (1648-1654) csúcsosodott. Hetmanátus 
alakult, melyben Bogdan Hmelnickij - mai megfogalmazásban - „Ukrajna régense” (1654-1657). Az orosz 
központosító törekvésekkel – nem engedték az ukrán nyelvet /ami alig tér el az orosztól/, könyvkiadást, 
kultúrát - szemben küzdöttek (1657-1667).

1667-ben a lengyelek és az oroszok felosztják a területét az Androszovói Béke megkötésével. A 
„határvédő” kozákok gyakran lázadnak a lengyel és orosz uralom ellen.

A mai ukrán területet: a Dnyeperhez mérten bal-parti és jobb parti részekre (1667-1687) oszlik, ami 
ellen Mazepa Iván hetman harcol (1687-1709). A hetmanátusnak véget vetnek 1764-ben.

A terület az Orosz Birodalom tartománya (1772-1918). A hetmanátust integrálják az orosz 
közigazgatásba, a Krími Kánság működik, ugyanakkor nemzeti mozgalmak indulnak.

Lengyelország felosztásakor az oroszok (II. Katalin cárnő alatt /1762-1796/) megszerzik Kelet-
Lengyelországot, Litvániát, Belorussziát (=Fehér Oroszországot) és a mai Ukrajna középső területeit, míg a 
nyugati részek a Habsburg Birodalom, majd az Osztrák-Magyar Monarchia fennhatósága alá kerülnek. Az 
orosz befolyású övezetben üldözik az ukrán nyelvet és művelődést, a Monarchia területén – Lemberg 
központtal – a 19. század közepétől az ukrán nyelv és kultúra kibontakozása virágzásnak indul.

Az I. világháború végén a mai ukrajnai terület középső és keleti része tagköztársaságként a 
szovjetekhez kerül, Bukovinát Romániához, Galíciát pedig Lengyelországhoz csatolják.

1932/1933-ban a szovjet terror mesterséges éhínséget idéz elő az ukrán népesség körében, aminek 
kb. 8 millióan esnek áldozatul, nem csak ukránok.

1939-ben a Molotov-Ribbentropp Paktum megkötését követően a szovjetek bevonulnak Kelet-
Lengyelországba, Belorussziába és Nyugat-Ukrajnába. Az utóbbi területe 1941-től német megszállás alá 
kerül.

1942-től megalakul az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) Suhevics vezetésével. Egyszerre harcolnak a 
németek a szovjet partizánok és a lengyelek ellen. 1944-ben kiegyeznek a németekkel, átállva az ő 
oldalukra. A háború befejezését követően is hajtanak végre háborús cselekményeket.

Az ukránok a II. világháború alatt (1940-1945) “ hóhér” és “fasiszta” ezredeket alakítottak, melyek a 
lengyel, orosz és egyéb népességekkel szemben léptek fel rendkívüli kegyetlenséggel. (Teljes falvak, 
városok népességeit irtották ki tömegmészárlásokat rendezve, 5.200.000 civilt kivégezve, egyszer 200.000 
lengyelt, 400.000 szovjet katonát, 900.000 zsidót – köztük gyermekeket, asszonyokat, öregeket – másszor 
3000 lengyelt, 7000 oroszt, 50.000 zsidót, megint másutt 3000 cigányt, 40.000 orosz nőt és gyermeket, 
350.000  civilt, 160.000 zsidót és sokakat öngyilkosságba hajszolva. Lányokat, nőket a családjuk előtt 
erőszakoltak meg, levágták és sóval hintették be a mellüket, voltak, akiket késsel fejeztek le, akiket élve, 
kiheréltek, megcsonkítottak, gyermekekkel úgy végeztek, hogy fejüket a falhoz verték, lányok testét alulról 
a fejükig felhasították, a foglyokat úgy végezték ki, hogy a lehető legtöbbet szenvedjenek,  stb.) Tették 
mindezt az ukrán ortodox egyház jóváhagyása mellett. A velük szövetséges németek nem bírták ezeket 
elviselni és otthagyták őket. Izrael állama máig 300 milliárd dollár kártérítést követel csak a zsidók miatt 
Ukrajnától. A 2014-es átmenet sem volt mentes a gyilkosságoktól és a tömegmészárlástól az amerikai 
irányítás alatt.



Szovjet Ukrajna (1917/1922-1991) – Szovjet Ukrán Népköztársaság – Leninnek, Sztalinnak és 
Hruscsovnak (aki ukrán volt) köszönheti területi gyarapodásait. A sztalinizmussal párhuzamosan erősödött 
az ukrán sovinizmus. Az államisága 1945-től datálható, független országként a Szovjetunió széthullásától, 
mint volt tagköztársaság szerepel 1992-től.

Máig vitatott, hogy valójában mikortól beszélhetünk ukrán nyelvről és ukrán államiságról?
Ami miatt a Soros György - féléknek Ukrajna érdekes:

Ukrajna a természeti erőforrások tekintetben a világelsők között van. Uránérc, titánérc, mangánérc, 
higanyérc, vasérc tartalékai, palagáz készlete figyelemreméltó. Mezőgazdasági területei – búza, árpa, 
kukorica, burgonya, rozs termelése – keresettek, földgáz-rendszere és atomerőmű-kapacitása ugyancsak 
világelső. A világ legnagyobb acélgyártója.

2014-től az amerikai beavatkozás bonyolította le náluk az ún. „rendszerváltást”, amibe a helyi 
lakosságot csupán statisztának használták. Pénzt (5 milliárd dollárt csak arra, hogy Biden fiát magas 
pozícióba helyezzék), titkosszolgálati és katonai eszközöket egyaránt bevetettek, hogy a saját kezükben 
tarthassák az irányítást. Megalakították az amerikai bábkormányt és kezdődhetett az ország rohamos 
kifosztása, valamint az amerikai támaszpontok és kb. két tucat titkos biológiai labor kiépítése.

A hidegháború lezárásakor nemzetközi megegyezés született arról, hogy a nyugati haderő, s a 
NATO nem terjeszkedik keletre. Ezt az egyezményt a nyugat - Amerika nyomására és vezetésével - 
megszegte. Az oroszokat méltán háborítja fel a szerződésszegés, hiszen Ukrajnából elérhetők 
rakétarendszerrel az európai orosz nagyvárosok, maga a főváros is és az egyéb katonai célpontok. Az 
oroszok a nemzetük biztonságáért küzdenek, amit az amerikaiak nem akarnak figyelembe venni, mert a 
további káoszban, rablásban és Európa gyengítésében és lassú kimúlásában érdekeltek. Ha nem venne 
részt mindebben az USA, nem lenne háború, az ukránok sem akarták. Az ukránok és az ukrajnai 
kisebbségek az USA miatt kárhoztatnak most a szerencsétlen áldozat szerepére. Ez még ránk is várhat, ha 
így haladunk tovább.

Az ukrán állam miközben állítólag törekszik arra, hogy az EU és a NATO tagja legyen, éppen a 
legelemibb európai és demokratikus értékeket hazudtolja meg a kárpátaljai magyarok iránt, valamint a 
ruszin, lengyel, orosz, román kisebbségek iránt mutatott magatartásával:

1. - az állami tv nyíltan uszít a magyar kisebbség ellen
2. - ukrán politikus a magyarok zsarolására, megfélemlítésére, üldözésére szólít a parlamentben, egy 

másik a magyarlakta részek idegenekkel betelepítését javasolja
3. - szélsőségesek - nem először - szólítják a magyarságot arra, hogy hagyják el a szülőföldjüket, 

Kárpátalját, vagy kiirtják őket, mint a patkányokat (a vízvezeték mérgezésével)
4. - Beregszászban magyarellenes falragaszokat jelentettek meg "késhegyre a magyarokkal !" - 

felszólítással
5. - a KMKSZ (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség) székházát egyszer felgyújtották, egyszer 

felrobbantották
6. - a települések magyar névtábláit rendszeresen megrongálják, a kisebbségi jogok büntetlenül és 

folyamatosan sérülnek
7. - a kisebbségi nyelvhasználat felszámolásával az ukrán nyelvet teszik kötelezővé a magyar 

intézményekben és a hivatalokban, aminek áldozatai első sorban a magyar iskolák
8. - a magyarokat a törvényes autonómia törekvéseik és az anyaországi támogatások miatt 

szeparatizmussal vádolják és ítélik el
9. - szélsőségesek magyar zászlókat tépnek le büntetlenül
10. - fenyegetik a magyarokat, ha nemzeti imádságukat éneklik
11. - a magyarokat nem tekintik őshonos lakosoknak, nem véve figyelembe, hogy több, mint 1100 éve a 

szülőföldjükön élnek



12. - többször meggyalázták a vereckei honfoglalási emlékművet
13. - Petőfi szobrát Beregszászban és Ungváron is többször megrongálták
14. - szélsőségesek rendszeresen félelemkeltő tüntetéseket szerveznek magyar településeken és a média 

velük van
15. - magyarokat és magyar intézményeket hatóságilag zaklatnak jogszerűtlen eljárások keretében
16. - házkutatásokat tartanak magyar intézményekben
17. - a beregszászi magyar főiskola vezetőjét kihallgatták, mert beszédet mondott Bp-en a 

kommunizmus áldozatainak emléknapján
18. - ukrán soviniszták közösségi médiában teszik közzé a kettős állampolgársággal rendelkező 

magyarok nevét és címét
19. - a beregszászi magyar konzult kiutasítják, mert helyet adott a magyar állampolgársági eskü 

letételének
20. - A KMKSZ  elnöke Magyarországon tartózkodik, mert - bár ártatlan - börtönnel fenyegetik, ha 

hazatér Kárpátaljára.

Az oroszok - Hruscsov, Jelcin - lehetőséget adtak arra, hogy Kárpátalja visszatérjen 
Magyarországhoz. A magyar fél a nyugat nyomására nem ment ebbe bele, hogy ne teremtsen precedenst,
amivel a szomszéd - Trianonnal létrejövő -  államok érzékenységét sérti. Egyszer Kárpátalja 
lakosságának a 80 %-a megszavazta (tehát nem csak a magyarok), hogy Magyarországhoz szeretnének 
visszatérni, de az ukrán hatóságok ezt nem népszavazásnak, hanem statisztikai felmérésnek minősítették.
A mai orosz külügy fölvetette annak a lehetőségét, hogy ezt a népszavazást vagy egy hasonlónak az 
eredményét érvényesítsék. A kárpátaljai magyarság lélekszáma azóta kb. 140.000-re csökkent.


