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(OĘV]y

K

árpátalja nem a természeti környezet vagy etnikai szállásterület
adta keretekhez igazodva kialakult régió, hanem politikai kép]ĘGPpQ\PHO\QHNKDWiUDLDPLQGHQNRULQDJ\KDWDOPLW|UHNYpVHNPHQWpQOHWWHNPHJUDM]ROYDPpJSHGLJNO|QE|]ĘLGĘV]DNRNEDQNO|QE|]Ę
PyGRQ$] HV pYHN YpJpW PHJHOĘ]ĘHQ pUWHOHPV]HUĦHQ D W|UWpneti kutatások az Északkeleti-Felvidék, illetve az északkelet-magyarországi vármegyék természet-, illetve társadalmi és gazdaságföldrajzi
NRQWH[WXViEDQYL]VJiOyGWDND]XWiQDN|YHWNH]ĘLGĘV]DNRNEDQYLV]RQW
konkrét politikai határok mentén behatárolható területet értettek és
pUWQNDODWWDPHO\HWNHOHWUĘOD.iUSiWRNQ\XJDWIHOĘOSHGLJDV]i]DGYpJpQPHJpSOWYDV~WYRQDOpVD]D]WN|UQ\H]ĘWHUOHWKDWiURO
$NHYpVEpNXWDWRWWWpPiNHJ\LNHD]HOVĘ&VHKV]ORYiN.|]WiUVDViJban végrehajtott földreform, valamint a telepítéspolitika hatása Kárpátaljára, melyeknek gazdasági, településföldrajzi és etnikai következményei máig hatóak. A fókuszban az állami és magántelepítések kárpátaljai
folyamatának bemutatása, valamint a telepesfalvak gazdálkodásának és
mindennapi életének leírása áll, illetve hogy mennyire volt gazdaságilag
hatékony a telepítéspolitika a köztársaság legszegényebb vidékén. Megvizsgáltam a helyi politikai közbeszéd reagálását a telepítésekre, külön
NLWpUYHDUUDKRJ\PLO\HQN|]|VLOOHWYHHOWpUĘYRQiVDLYROWDNDWHOHStWpVpolitika megítélésének a magyar és a ruszin politikusok retorikájában.
Kitérek arra is, hogy milyen következményekkel járt az 1938. novemEHULHOVĘEpFVLG|QWpVPLO\HQPyGRQSUyEiOWDUHYLGHiOQLDPDJ\DU
kormányzat a csehszlovák intézkedéseket.
A csehországi, szlovákiai, magyarországi, ukrajnai levéltárakban
YpJ]HWWNXWDWyPXQNDVRUiQW|EERO\DQNpUGpVLVIHOYHWĘG|WWPHO\HN
tisztázása további kutatások feladata. Többek között csak röviden tárgyalom a földreformot és annak nemzetközi beágyazottságát, a földreform gazdasági, modernizációs hatásait. Jelenleg még nem áll renGHONH]pVUH HOHJHQGĘ IRUUiV D I|OGELUWRNV]HUNH]HWEHQ EHN|YHWNH]HWW
változások pontos feltérképezésére. A telepítéspolitikával kapcsolat7
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EDQLVHOVĘVRUEDQD]LQWp]NHGpVVRUR]DWOHIRO\iViWDWHOHSHVIDOYDNOpWHsítésének menetét vizsgálom, nem térek ki részletesen a telepítésekben
UpV]WYHYĘKLYDWDORNYLV]RQ\DLQDNLVPHUWHWpVpUH8J\DQFVDNW|UHGpNHV
a rendelkezésre álló anyag a telepesek hétköznapjairól, beilleszkedéVpUĘO0HJOHSĘPyGRQDWHOHStWpVHNVWUDWpJLDLYRQDWNR]iVDLVHPROYDVKDWyNNLHJ\HOĘUHDGRNXPHQWXPRNEyO0LQGH]HNHWDNpUGpVHNHWpUGHmes tovább kutatni.
$ N|WHW PHJtUiVD pV D] DKKR] YH]HWĘ NXWDWyPXQND VRUiQ LGĘUĘOLGĘUH eGHVDQ\iP pOHWW|UWpQHWH MXWRWW D] HV]HPEH  WDYDV]iQ
V]OHWHWWUXV]LQFVDOiGEDQD]gN|UPH]ĘWĘOQHPPHVV]HIHNYĘ)HOVĘNDORFViQ6]OĘKHO\pQYpJH]WHD]iOWDOiQRVLVNROiWPDMGD]DOVyV]LQHYpUL
középiskolában eltöltött egy év után felvételt nyert a járási központban
PĦN|GĘHJpV]VpJJ\LV]DNN|]pSLVNROiED(QQHNHOYpJ]pVpWN|YHWĘHQ
az akkori rend szerint, államilag közvetítették ki dolgozni. A szovjet
QHP]HWLVpJL SROLWLND HJ\LN MHOOHP]ĘMH YROW KRJ\ NDWRQDL V]ROJiODWUD
LOOHWYHD]HOVĘÄN|WHOH]Ę´ PXQNDKHO\UH D W|EEVpJL ODNRVViJKR]WDUWRzókat nemzetiségi vidékre küldték. Így került Édesanyám a BeregszáV]LMiUiVEDEHQ9iODV]WKDWRWWKRJ\DEiW\~LNyUKi]DPH]ĘYiUL
NyUKi]YDJ\DEHQHLFVDOiGRUYRVLUHQGHOĘQĘYpUHNtYiQHOHQQLėpOHWpEHQ DNNRU MiUW HOĘV]|U .iUSiWDOMD DOI|OGL PDJ\DUODNWD UpV]pQ DPLkor ebben a fontos kérdésben döntést kellett hoznia. Édesanyám mindig
V]tYHVHQEHV]pODUUyODMHOHQHWUĘODPLOHMiWV]yGRWWDG|QWpVHPHJKR]Dtalakor. Mivel semmilyen helyismerettel nem rendelkezett, kétségbeHVpVpW QHP OHSOH]YH NpUGH]WH PHJ D IĘRUYRVW KRJ\ Ę PHO\LN WHOHSOpVW MDYDVROMD$ IĘRUYRV YiODV]D D]yWD D FVDOiGL OHJHQGiULXP V]HUYHV
UpV]pYpYiOWÄ%HQpEHQYDQKHJ\IRO\yYDV~W9iODVV]DD]W´ËJ\OHWW
Édesanyám húszévesen egy több mint kilencven százalékban magyarok
ODNWD WHOHSOpV FVDOiGRUYRVL UHQGHOĘMpQHN PDMG iUYDKi]iQDN QĘYpUH
úgy, hogy akkor még egy szót sem beszélt magyarul. Azóta eltelt több
mint négy évtized, Édesanyám kiválóan megtanult magyarul, a közösVpJPHJEHFVOWWDJMiYiYiOW$ÄEHN|OW|]pVpW´N|YHWĘHQHOWHOWHJ\pYHW
pOHWHHJ\LNOHJQHKH]HEELGĘV]DNDNpQWpOWHPHJVEiUDPDJ\DUQ\HOYHWYLV]RQ\ODJKDPDUpVMyOHOVDMiWtWRWWDHJ\IDMWDKDWiUNpS]ĘGpV]DMORWW
OHN|]WHDÄEHWHOHSOW´pVDKHO\LÄĘVODNRVRN´N|]|WWeQD]iOWDOiQRV
iskolai tanulmányaimat közel két évtizeddel azután kezdtem meg, hogy
8
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eGHVDQ\iP %HQpEH pUNH]HWW GH D] D] LGĘ VHP YROW HOpJ DKKR] KRJ\
a faluban ne tartsák számon: vegyes családból származom, Édesanyám
EHWHOHSOWYDJ\DKRJ\DQDV]OĘIDOXPEDQPRQGMiN±ÄEHNHUOW´+iWUiQ\RPHEEĘOVRVHPV]iUPD]RWWGHPLQGLJWXGDWiEDQYROWDPDQQDNKRJ\
Édesanyám helyzete a közösségben sajátos.
Bár a fenti történet a könyvben tárgyalt eseményekhez képest
pYWL]HGHNNHONpVĘEEHJ\PiViOODPNHUHWEHQW|UWpQHOPLV]LWXiFLyEDQ
zajlott le, mégis szemlélteti azt, hogy az állampolitika hogyan befolyásolja az egyének életét, mindennapjait, és hogyan szül olyan hely]HWHNHWDPLNRUHJ\iWODJHPEHUÄĘVODNRV´YDJ\ÄEHWHOHSOW´NDWHJyriába kerül.1 Valami hasonló zajlott le a telepesek és a helyi magyar
N|]|VVpJ WDJMDL N|]|WW D FVHKV]ORYiN LGĘV]DNEDQ LV pV D EHIRJDGy
közösség tagjai nem mindig látták be, hogy az átlagember nem tudaWRVUpV]WYHYĘMHKDQHPHV]N|]HDSROLWLNiQDN
Bene, 2016. március 30.

1

)HGLQHF&VLOOD5XV]LQRNPDJ\DURN]VLGyNGHPRJUi¿DLpVLQWHUHWQLNXVYLV]RQ\RN,Q%iQ\DL9LNWyULD±)HGLQHF&VLOOD±.RPRUyF]\6]RQMD5iKHO V]HUN 
Zsidók Kárpátalján. Történelem és örökség a dualizmus korától napjainkig.
Budapest, Aposztróf, 2013. 137.
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