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„EU rO MAJ DAN”

Min den nyel ven ugyanez zel a szó val ne ve zik
meg. Ma gya rul, szó sze rin ti for dí tás ban, „Eu ró pa
tér” len ne a meg fe le lő je (egyéb ként ki jev ben van
egy tény le ges Eu ró pa tér). Az elő tag te hát Eu ró -
pát je len ti, a maj dan je len té se pe dig „tér”, je len
eset ben ki jev fő te ré re, a Füg get len ség tér re (Maj -
dan Ne za lezs nosz tyi) utal. Azon ban más uk raj nai
vá ro sok ban is ala kul tak „eu ro maj da nok”, eu ró pai
te rek, így a szó nak van egy konk rét és egy ál ta lá -
nos ér tel me is. A hash ta gnek (cím ke rend szer,
amin ke resz tül az el té rő for rá so kat szűr ni és ka -
te go ri zál ni le het) kö szön he tően már no vem ber

21-én is mert té tet te a kö zös sé gi há ló. A Fa ce book
és a Twit ter köz pon ti sze re pet ját szott a hí rek ára -
mol ta tá sá ban és a szer vez ke dés ben, to bor zás -
ban is – a 2004-es na ran csos for ra da lom ide jén
ugyanezt a sze re pet még a mo bil te le fon töl töt te
be. A ki je vi Eu ro maj dan til ta ko zói nak nagy já ból
fe le-fe le volt fő vá ro si, il let ve vi dé ki, és alig pár
szá za lé kuk kap cso ló dott szo ro san va la mely párt -
hoz vagy tár sa dal mi szer ve zet hez, több mint 90
szá za lé kuk min den ér te lem ben füg get len volt, a
leg kü lön bö zőbb tár sa dal mi ré te ge ket kép vi sel -
ték, több mint 60 szá za lék ren del ke zett fel ső vég -
zett ség gel, és fon tos még rá mu tat ni a sok nem ze -
ti sé gű össze té tel re. Az eu ro maj da no sok nak nem

Az em be ri ter mé szet már csak olyan, hogy a leg gyor sab ban azt fe lejt jük el, ho gyan is kez dő -
dött. 2013. no vem ber 21-i ke, a „Ne gyújts rá!” vi lág nap olyan csü tör tö ki nap nak in dult, mint
az összes töb bi. A ká ros füs töl gés te rén Uk raj ná ban ja vult a hely zet, mió ta 2012-ben be til tot -
ták a do hány zást a köz te rü le te ken. Az al ko hol fo gyasz tás ban azon ban, a Vi lág bank sze rint, az
el ső há rom he lyen áll társ bér let ben Be la russzal és Oroszor szág gal. A na pi la pok ban az új ság -
ol va sók egy ré sze min den bi zonnyal azt bön gész te, bár az uk rá nok nem vol tak ér de kel tek,
hogy kiala kult a 2014-es bra zí liai lab da rú gó-vi lág baj nok ság tel jes me ző nye. Aki em be rek kö -
zé vá gyott az uk rán fő vá ros ban, azt töb bek kö zött a vá ros tör té ne ti mú zeum ban ké ső dél után
nyí ló kiál lí tás ra in vi tál ták, ahol meg te kint het ték azt a kü lön le ges, in terak tív tör té ne lem köny -
vet, amely egy szer re mu tat ja be a ret ros pek tív múl tat és az ext ra po lált jö vőt. Az ese ményt
a saj tó a fu tu risz ti kus jel leg elő tér be he lye zé sé vel ha ran goz ta be: a ki je viek meg tud hat ják,
mi lyen lesz az éle tük 30-40 múl va. Ezen a na pon je len tet te be Ki jev ben a po li ti kai ha ta lom,
hogy nem ír ja alá Vil nius ban a tár su lá si szer ző dést és a sza bad ke res ke del mi megál la po dást
az Eu ró pai Unió val. Az en nek nyo mán megin dult til ta ko zá si hul lám Eu ró pa-pár ti tün te tés -
ként in dult, de igen gyor san a re gná ló ha ta lom el le ni bel po li ti kai til ta ko zás sá nőt te ki ma gát,
be le sű rít ve a több mint két év ti ze des ál lam fej lő dés összes, el ső sor ban szo ciá lis és tár sa dal mi
disszo nan ciá ját. Sor ke rült az utol só uk raj nai Le nin-szob rok dön tö ge té sé re is, Ki jev ben a szo -
bor posz ta men sén egy arany vé cé kagy lót he lyez tek el – a ne ve ze tes, 2014. ja nuár 16-i tör vé -
nyek be át té te le sen (azaz meg nem ne vez ve az ink ri mi nált tár gyat) ezt is be le fog lal ták. Az idő -
szak ne ve ze tes sé gei kö zé tar to zik a nyel vi bur ján zás is. Va do natúj fo gal mak és régóta is mert
fo gal mak új tar ta lom mal kiegé szül ve ke rül tek be a mé dián és a kö zös sé gi há lón ke resz tül
a köz tu dat ba. Bár mi is lesz a 2013. no vem ber kö ze pe óta zaj ló ese mé nyek vég ki fej le te, az
idő szak nak, mely nek ta núi va gyunk, fi gye lem mel kí sé ré sé hez, ké sőb bi fel dol go zá sá hoz alap -
ve tő ezek nek a fo gal mak nak az is me re te. Pon to sab ban fon tos azt hang sú lyoz ni, hogy a kur rens
uk raj nai in terp re tá ció ba tu dunk be te kin tést en ged ni, fris sít ve mind annyiunk Uk raj na-szó tárát.
Ez eset ben is igaz, hogy a tör té nel met majd a győz te sek ír ják. Uk raj nai nyel vé szek vé le mé nye
sze rint nagy eséllyel ezek be fog nak ke rül ni az aka dé miai szó tá rak ba is, mint ahogy a tör té né -
sek rend kí vü li sé ge foly tán nyom ban nem zet kö zi vé is vál tak. Most ezek ből sze mez ge tünk.
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mindegyi ke volt úgy mond bent la kó – a vi dé kiek
va la mennyien, de a fő vá ro siak egy ré sze is. A fő -
té ren ko zák fa lu hoz ha son la tos mó don szer vez ték
meg az éle tü ket, tá bo ri kony há val, egész ség ügyi
el lá tás sal stb. Nap köz ben az át já rást a dol guk után
igyek vők nek jár dá nyi szé les sé gű köz le ke dé si utak
meg nyi tá sá val biz to sí tot ták, éj sza ká ra azon ban be -
zárt a fa lu. Az ak tív hely szí nek kö zé a kö ze li köz -
te rek is be ke rül tek, el ső sor ban a Hru sevsz kij ut ca,
ahol a kor mány és a par la ment épü le te van. Azo -
kon a köz te re ken, me lye ket el ke rült az ese mé nyek
áram la ta, az élet a hét köz na pi rend ben folyt, sőt
az ese mé nyek hely szí nein le vő középü le tek, pél -
dául mo zi sem volt meg kö ze lít he tet len, vagy hasz -
ná la ton kí vü li. Bár több ezer em ber volt a maj da -
non, nem volt cir kusz, zaj, bűz vagy át jár ha tat lan
kosz. A vé res ese mé nyek után is vi szony lag gyor -
san rend lett a vá ros ban, bár a ba ri ká do kat nem
le he tett sem gyor san, sem egy sze rűen el bon ta ni.
De vé gig mű kö dött pél dául szin tén a kö zel ben,
pár száz mé ter re le vő Bessza rá bi ai Piac is. De cem -
ber 14-től meg je le nik egy vér sze gény Antimajdan
is – a ha ta lom kí sér le te, hogy el len tün te tők kel és
el len szó no kok kal tán to rít sa el a til ta ko zó kat. Ez -
zel szem ben ered mé nyes vál lal ko zás volt az Auto-
majdan lét re ho zá sa – ez volt az Eu ro maj dan „mo -
bi legy sé ge”, amely nek tag jai sze mély gép ko csik -
kal jár őröz tek, se gí tet tek az út el zá rá sok ban stb. Az

Eu ro maj dan Vik tor Ja nu ko vics ki jev ből va ló tá vo -
zá sá val és az új ál la mi ve ze tők hi va tal ba lé pé sé -
vel el mé le ti leg be töl töt te a funk ció ját, ám tel je -
sen nem osz lott fel, a ha ta lom gya kor lás tisz ta sá -
ga fö löt ti el lenőr zést to vább ra is felada tá nak
tart ja. Az Eu ro maj dan sa ját in ter ne tes ol da lán még
ja nuár ban kö zé tett né pi hu mor sze rint: „Mi kor ér
vé get az Eu ro maj dan? So ha!” 2014. feb ruár 21-
én vet tek hi va ta los bú csút ki jev ben az Eu ro maj -
dan ál do za tai tól, az „égiszázadtól” – ez szin tén
egy új fo ga lom. A bú csú so rán az „Úszik a ka csa a
Ti szán…” kez de tű lem kó nép dal jár ta át a szí ve -
ket, amely nek szá mos fel dol go zá sa is mert az
1980-as évek vé ge óta, a mos ta ni ese mé nyek
kap csán a lem ber gi Pik kar gyijsz ka ja Ter ci ja ne vű
a cap pel la kó rus előadá sá ban vált Uk raj na-szer -
te ab szo lút köz is mert té ez a szép, ha za fias si ra tó -
ének. „Anyai ima” cím mel uk rán nyel vű vers gyűj -
te mény is meg je lent, mely ben uk rán nők ál tal az
Eu ro maj dan nap jai ban az ese mé nyek ről és az ese -
mé nyek hő sei ről írt köl te mé nyek kap tak he lyet. 

„Ti TUS KÁK”

A „ti tus kák” – le for dít ha tat lan szó, min den nyel -
ven ugyanígy hang zik, és min den nyelv ese té ben
az uk rán nyelv ben töb bes szá mú szó ala kot ve -
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szik át (vál to za tok: ti tush ki, ti tush ky, tytush ki,
tytush ky). A ma gyar nyelv kü lön le ges sé ge, hogy
sa ját töb bes szá mot tesz hoz zá, s nem az uk rán
jel lel el lát va ve szi át. Azért le for dít ha tat lan, mert
a ki fe je zés egy konk rét sze mély né vé ből ered.
2013 má ju sá ban egy de monst rá ció al kal má val
Va dim Ti tus ko rá tá madt két új ság író ra, amit si ke -
rült le fo tóz ni, s így az el kö ve tést egyér tel műen
bi zo nyí ta ni, ma gát az el kö ve tőt pe dig szé les kör -
ben is mert té ten ni. A mai ti tus kák olyan sze mé -
lyek, aki ket a nép el le nes nek tar tott ha ta lom ti -
tok ban fel bé rel, fi ze tett pro vo ká to rok ként, ve rő -
le gé nyek ként hasz nál fel a de mok ra ti kus ut cai
til ta ko zá sok el le he tet le ní té se ér de ké ben. Ál ta lá -
ban jel leg ze tes haj vi se le tű, ru há za tú, mun ka nél -
kü li, lum pe ni zált, ki gyúrt fia tal em be rek. Ar cu kat
igye kez nek el ta kar ni, több nyi re ka puc ni val. A ki -
fe je zést azért hasz nál ják szin te ki zá ró lag töb bes
szám ban, mi vel min den eset ben cso por tos el kö -
ve tés ről van szó. Bár Ti tus ko ügy véd je tett kí sér -
le tet a fo ga lom hasz ná la tá nak be til tá sá ra, azon -
ban nem járt si ker rel, az be ke rült a min den na pi
szó hasz ná lat ba, és nem csak Uk raj ná ban, ha nem
a 2013 no vem be re utá ni ese mé nyek nek kö szön -
he tően uk raj nai je len ség ként vi lág szer te is mert té
és hasz ná la tos sá lett, egyér tel műen ne ga tív tar ta -
lom mal. A he lyi – uk rán – né pi böl cses ség sze rint:
„Vá lasz tá sok előtt a mun ka erő pia con sze zo ná li san
meg nő a ke res let a ti tus kák iránt.” Amint azt 2013

után lát tuk – nem csak ak kor. Eb ben a legújabb
idő szak ban fe ke te-fe hér, fe hér vagy sár ga sza la -
got vi sel tek meg kü lön böz te té sül. A mai uk rán
nyelv – legin kább szleng – Mys lo vo el ne ve zé sű in -
ter ne tes ér tel me ző szó tá ra, ame lyet a Wi ki pe di á -
hoz ha son lóan ma guk a fel hasz ná lók ír nak, leír egy
ná lunk még is me ret len ki fe je zést is: ez az „ájtitus-
kák”, amely azo kat a ha cke re ket je lö li, akik a ti tus -
kák kal kap cso la tos ne ga tív hí re ket köz lő por tá lo -
kat tá mad ják meg. ér de kes ség, hogy ma ga Va dim
Ti tus ko az utób bi hó na pok ban az Eu ro maj dan, azaz
a ti tus kák cél pont já nak ak ti vis tá ja volt. Egyéb ként
az „aktivista” is egy új fo ga lom – az Eu ro maj dan
szem pont já ból „jó fi ú kat” (és lá nyo kat ter mé sze -
te sen) je lö li.  

„GYÖrGY-SZA LAG”

Ez nem új ki fe je zés, még csak nem is új je len ség,
mégis ér de mes itt szót ej te ni ró la, mert fon tos
„sze rep lő je” a mai uk raj nai ese mé nyek nek. Va la -
hogy úgy kell ezt el kép zel nünk, mint ami kor Ma -
gyaror szá gon meg je lent a Nagy- Ma gyaror szág
tér kép a sze mély gép ko csik hát só ab la kán, a tás -
kák ol da lán, a pó ló kon, aján dék tár gya kon stb.
Van, akik szá má ra jel ké pes ér tel met hor doz, má -
sok csak di vat ból, a va lós tar tal má tól men te sen
él nek ve le. Uk raj ná ban és Oroszor szág ban va la -
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mi ha son ló a (Szent) György-sza lag. Rá kö tik gép -
ko csi an ten ná já ra, tük ré re, a há ti zsák ra, ki tű zik a
fel ső ru há zat ra, ci pő fű ző ként hasz nál ják stb. A
György-sza lag fe ke te–sár ga (az utób bi le het még
na rancs) sá vos. II. ka ta lin ide jén kezd ték el hasz -
nál ni, a Szent György Rend, a leg ma ga sabb ka to -
nai ki tün te tés sza lag ja volt az 1917-es for du la -
tig. Utá na a fe hér gár dis ták, il let ve a má so dik vi -
lág há bo rú ide jén a né me tek ol da lán har co ló
Vla szov- ha dosz tály örö kí tet te to vább. A mai
Oroszor szág visszaál lí tot ta a Szent György Ren -
det, mint a leg ma ga sabb ka to nai ki tün te tést, az
ere de ti fe ke te–sár ga sá vos sza lag gal együtt. A fe -
ke te–sár ga–fe hér a Ro ma nov- csa lád szí nei,
1858–1883 kö zött a cá ri Oroszor szág zász la ja is
ezek ben a szí nek ben pom pá zott, előt te és utá na,
il let ve ma is a fe hér–kék–pi ros lo bo gó szí nei
Szent And rás ra, Oroszor szág vé dő szent jé re, a bi -
zán ci egy ház ala pí tó já ra em lé kez tet nek. A füs töt
és a lán got jel ké pe ző fe ke te–sár ga György-sza -
la got pe dig – ugyanúgy, ahogy mi, ma gya rok már -
cius 15-én 1848-ra em lé kez ve a pi ros–fe hér–zöl -
det – 2005 óta a 2. vi lág há bo rú ban ara tott győ -
ze lem tisz te le té re áp ri lis 24. és má jus 12. kö zött
szo kás vi sel ni. Dmit rij Med ve gyev és Vla gyi mir
Pu tyin is vi sel ni szok ta. Uk raj ná ban a György-sza -
lag vi se lé se – az orosz iden ti tás vál la lá sa, de né -
me lyek az orosz bi ro dal mi szem lé let tel va ló azo -
no su lást is lát ják ben ne, ezért erős ne ga tív kon -
no tá ció is hoz zá ta pad. A 2014. áp ri lis 6-án
(oro szos ne vü kön, hisz a több ség oro szul be szél
er re fe lé) Har kov, Lu ganszk és Do nyeck me gyé -
ben meg kez dő dött középü let-fog la lá sok pol gá ri
öl tö ze tű, rész ben fel fegy ver zett sze mé lyek ál tal,
s amely cse lek mé nye ket az uk rán kor mány a krí -
mi for ga tó könyv megis mét lé sé re tett kí sér let ként
in terp re tált, meg je lent egy új ki fe je zés azok ra a
sze mé lyek re, akik ez zel az ese mény sor ral kap -
cso lat ban orosz di ver záns ként vagy zsol dos ként
je len tek meg a hi va ta los ki jev kom mu ni ká ció já -
ban. Nem csak a nép nyel vén, de po li ti ku sok szá -
já ból is el hang zott az a ki fe je zés, hogy ők a „ko-
lorádók”. A sér tő ki fe je zés on nan ered, hogy a fent
ne ve zet tek meg kü lön böz te tő je le a György-sza -
lag, amely a ko lo rá dó bo gár szí nei re em lé kez tet.
De ma gá nak az uk rán nép nek is van egy sa já tos,
nem a je len le gi ese mé nyek so rán, ha nem már ko -
ráb ban ke let ke zett össze fog la ló ne ve: „bio-
massza”, „bi o tö meg”. A Mys lo vo pél da mon da ta
sze rint az ál lam fői es kü így han goz hat na: es kü -
szöm, hogy a bio masszát fo gom szol gál ni. A vá -
lasz tá sok kal kap cso la tos né pi hu mor pe dig úgy
szól, hogy az azt megelő ző köz vé le mény-ku ta tá -
sok ból ki de rült: ha a „Sen kit sem tá mo ga tok” sort
fel cse rél nék az „El megy min den ki a…” sor ra, ak -
kor az uk rán la kos ság 99 szá za lé ka ezt a sort ik -
szel né be.

„KiS ZÖLD EM BE rEK”

Fél reér tés ne es sék: nem mars la kók ról van szó,
bár majd nem. A krím-fél szi ge ten 2014. feb ruár
27. és már cius 16. kö zött tör tén tek fő sze rep lői -
ről van szó. A kez dő dá tum – ami kor a szó ban for -
gó sze mé lyek a hely szí nen meg je len tek, a zá ró
dá tum pe dig a ki jev és a vi lág ál tal el nem is mert
krí mi re fe ren dum nap ja, amely után az orosz ve -
ze tés a ma ga ré szé ről hi va ta los sá tet te a te rü let
Oroszor szág hoz csa to lá sát. A hi va ta los uk rán in -
terp re tá ció ban ők az orosz had se reg tag jai, a hi -
va ta los orosz in terp re tá ció ban pe dig nem az
orosz had se reg tag jai, ha nem a he lyi „né pi ön vé -
de lem” kép vi se lői. (Ez egyéb ként nem el szó lás,
ha nem konk rét uta lás: a „népiönvédelem” az eu -
ro  maj dan(ok) vé del mét el lá tó, az ese mé nyek so -
rán ci vi lek ből spon tán szer ve ző dött, fegy ve rek -
kel is ren del ke ző cso port, amely ka to nai min tá ra
szá za dok ba szer ve ző dött – ez zel van össze füg -
gés ben az „égi szá zad” el ne ve zé se is –, ugyanak -
kor tár sa dal mi moz ga lom ként ha tá roz ta meg ma -
gát. So raik ba kri mi na li zált ele mek is ve gyül tek.
Pa ci fi ká lá su kat a ha ta lom az ez red for du ló tá ján
meg szün te tett, most új ra felál lí tott Nem ze ti Gár -
dá ba va ló fel vé te lük kel gon dol ja megold ha tó nak,
ami vel azon ban az utób bi szak sze rű sé ge lát szik
ke vés bé megol dott nak.) Eb ből kiin dul va az uk rán
és az orosz saj tó egyaránt „kis zöld em be rek nek”
ne vez te el a krí men az orosz ka to ná nak lát szó
nem orosz ka to ná kat, egy szer re utal va a fel ség -
jel zés nél kü li, hi va tá sos nak ki né ző, jól fel fegy -
ver zett egyen ru há sok öl tö zé ké nek szí né re és az
azo no sít ha tat lan sá gá ra. A nép kö ré ben hasz ná -
la tos volt még a „deszantosturisták” is. Vla gyi mir
Pu tyin már cius 18-i saj tó tá jé koz ta tó ján töb bek
kö zött ar ról be szélt, hogy 1954-ben az ak ko ri al -
kot má nyos rend meg sér té sé vel lett a krím Uk raj -
ná hoz csa tol va, a kon ti nen tá lis Uk raj ná nak azon -
ban nincs fél ni va ló ja Oroszor szág tól. A mai Uk raj -
ná ban egyéb ként az orosz be fo lyást a po li ti ká ban
az „ötödikhadosztály” je len lé té vel azo no sít ják.
Julia Ti mo sen ko a legutób bi, 2012-es par la men -
ti vá lasz tá sok előtt így fo gal ma zott: „Egylista–egy
győzelem.Nemengedhetjükmegmagunknak,hogy
két,háromvagynégyhadosztálytindítsunk,amíg
Ukrajnátazötödikhadosztályirányítja.[…] Ahata-
lomfélazegységesellenzéktől.” A jobb ol dal egy -
sé ge, a jobb kö zép től a szél ső job big, a feb ruár
végén felállt, ma gát ka mi ka ze jel ző vel il le tő kor -
mány ban el vi leg meg va ló sult. A kö vet kez mé -
nyek nek ta núi va gyunk.
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