
A Szovjetunió felbomlását az emberek nem egy forradalom következtében bekövet-
kezett győzelemként fogták fel, amelyet radikális rendszerváltás követ majd. Ukraj-
na – akárcsak a többi volt tagköztársaság – békés úton nyerte el a függetlenségét, 
ráadásul az új állam alapító atyái ugyanazok a funkcionáriusok lettek, akik előtte 
a szocializmust építették. Az államfordulat időszakára a legélelmesebb pártemberek 
átmentették magukat az új hatalomba, többek között a parlamentbe és a kormányba 
is. A demokratikus ellenzéknek csekély volt a mozgástere, mert nem volt számot-
tevő szavazóbázisa. A nómenklatúra túlélése következtében a társadalmi és gazda-
sági átalakulások igen vontatottan indultak meg, és sajátos összefonódás alakult ki 
a különböző érdekcsoportokkal. Különösen az 1990-es évek igen súlyos gazdasági 
válságot eredményeztek. Az ország külpolitikájában az első perctől kezdve élt geo-
politikai helyzetével, és az egyre bővülő Európai Unió felé is nyitott.1 Az államépítés, 
a demokratikus berendezkedés lehetőségeinek sokrétűsége szorosan összefonódott 
az „ukrán nemzet” konszolidálásának – mint kiderült – rendkívül konfliktusos fel-
adataival. A nemzetépítés és a kis népek problematikájának meghatározó eleme az 
orosz kérdés: az ország legnagyobb lélekszámú kisebbsége etnikai vonatkozásban, 
a nyelv tekintetében pedig még erősebb tényező. A magukat ukrán nemzetiségűek-
nek valók között is jelentékeny az orosz anyanyelvűek részaránya, egyes nemzeti 
kisebbségek – beleértve a zsidókat is – esetében pedig ez az uralkodó nyelv. Kárpát-
alján2 a nagyobb lélekszámú nemzetiségek (ukránok, magyarok, románok, oroszok) 
ragaszkodnak erősebben anyanyelvükhöz, a kisebb közösségek (szlovákok, németek, 
zsidók, cigányok, belaruszok) körében magasabb a nyelvi asszimiláció mértéke, a leg-
kevésbé a zsidók és a romák ragaszkodnak hagyományos nyelvükhöz.

Az összukrajnai helyzetet az 1990-es évek elején Leonid Finberg így jellemezte: 
„Ma Ukrajnában 320 000 zsidó él; 95 százalékuk az ország regionális és területi köz-
pontjaiban lakik. Gyakorlatilag az egész népesség eloroszosodott: a zsidók mintegy 
90 százaléka az oroszt tekinti anyanyelvének, 10 százalékuk tud jiddisül, és gyakor-
latilag senki nem tud – héberül. A harmadik generáció nő fel, amely nem tudja, mi 
az a zsidó iskola (abba a néhány iskolába, amely nemrég kezdte meg működését, 
a zsidó gyerekeknek mindössze 2-3 százaléka jár). A zsidók gyakorlatilag nem isme-
rik népük történetét. […] Nincsenek olyan erők, amelyek befolyásolhatnák a zsidó 
közösséget, nincsenek zsidó értelmiségiek – tanárok, történészek, rabbik –, akik egy 
újabb áttörést vihetnének végbe, akik még egy kísérletet tehetnének a megújulásra. 
Ma már zsinagógáink rabbijai is az Egyesült Államokból vagy Izraelből származnak.”3

4.3. Ukrajnai jelen

Fedinec Csilla – Oficinszkij Román
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Kárpátalján apró foszlányok maradtak. Ungváron így indult az 1980-as évek má-
sodik felében, az 1990-es évek legelején. „Az 1980-as évek derekán kezdődött pere-
sztrojkához eleinte úgy viszonyultam, mint mindenhez, ami a Szovjetunióban történt 
– közömbösen. De egy kis idő elteltével már láttam, hogy ezúttal tévedtem. Gorba-
csov valóban demokratikus társadalmat akart létrehozni, ahol minden ember érvé-
nyesülhetett volna [lásd: gorbacsovi politika]. Szólásszabadságot hirdettek, szabaddá 
vált a sajtó. Gorbacsov engedélyezte, hogy az emberek vállalkozásokba fogjanak. Na 
persze ez nem tetszett mindenkinek. A Szovjetunióból betelepültek közül sokan föl-
háborodtak, azt mondták, hogy ezzel a kapitalizmus felé haladunk. Számukra ez szi-
tokszó volt, számomra pedig egy olyan társadalom szinonimája, amelyben az ember, 
ha tisztességesen dolgozik, tisztességes életet tud biztosítani magának és a család-
jának. Eltörölték a vallással kapcsolatos tilalmakat. Az emberek szabadon járhattak 
a zsinagógába, szabadon megtarthatták az ünnepeiket, nem kellett rejtőzködniük, 
titkolózniuk. A szovjethatalom viszont annyira kiölte a vallást az emberekből, hogy 
az első időkben nem tudtunk összeszedni tíz felnőtt férfiembert az imádkozáshoz 
[…].”4 „Kiderült, hogy én vagyok az egyetlen zsidó, aki annak rendje és módja szerint 
el tudja mondani az imákat. […] Végül is megválasztottak az ungvári zsidó hitközség 
elnökévé. Most tanítom az embereket, elmondom nekik, hogy mit és hogyan csinál-
janak, hogyan imádkozzanak, megtanítom az összes zsidó szokást és hagyományt.”5

1990-ben Kárpátalján, Munkácson, Beregszászban, Huszton és számos község-
ben terepmunkát végzett kutatóktól tudjuk, hogy már csak az idősebbek tudtak 
jiddisül, a középkorúak között alig akadt olyan, aki megőrizte ősi nyelvét. A máso-
dik világháború után a „bennük ragadt félelem megakadályozta őket abban, hogy 
jiddisre tanítsák gyerekeiket”. 6 „Ma már nem talál tíz embert, aki jiddisül tud. Ma-
gyarul meg négyen beszélünk a munkácsi zsidók között. És én vagyok az egyetlen 
zsidó, aki Munkácson született. Van még néhány ember, aki a környéken született, 
ők is munkácsinak számítanak. De a többiek már mind Ukrajnából, Belorussziá-
ból jöttek.”7 „Hindu néniék fia, Szása akivel otthon magyarul és jiddisül beszélnek, 
orosz iskolába járt, orosz lányt vett feleségül, akivel oroszul beszél, hiszen hitvese 
csak az orosz nyelvet ismeri, bár magyarul is ért, de nem tud beszélni. Szása a zsidó 
ünnepeket mindig megtartja szüleinél, feleségével és két kislányával. A két kislány-
nyal a nagyszüleik mindig is magyarul beszéltek, akik ezt értik is, de már oroszul 
válaszolnak vissza; mindezek mellett pedig ukrán iskolába járnak! Az orosz nyelvű 
iskolát megszüntették Munkácson, magyarba az anyjuk nem engedte beíratni őket, 
mert fél, hogy nem tudna beszélni a saját gyerekeivel, ám ha lenne zsidó iskola, oda 
(mint mondta) elengedné a lányokat.”8

1991 szeptemberében Kijevben hivatalos kegyeleti ünnepség keretében emlékez-
tek meg a babij jari tragédia 50. évfordulójáról.9 Leonyid Kravcsuk elnök ebből az alka-
lomból megkövette az ország zsidóságát az átélt szenvedésekért, 1992. március 4-én 
pedig rendeletet írt alá, amely kimondta, hogy „1992–1993 folyamán adják át a vallási 
gyülekezeteknek tulajdonként vagy díjtalan használatra azokat a kultikus épülete-
ket, amelyeket nem rendeltetésüknek megfelelően használnak.”10 Ez az előrevetített 
helyzet nem következett be, de biztos jele volt annak, hogy a világ megváltozott.
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Holokauszt emléktábla Munkácson az egykori központi zsinagóga falán
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ÚjjÁÉLEDÉS LÉpÉSEI

Az a revitalizáció, amely az 1991 óta eltelt két évtizedben végbement, elsősorban 
két társadalmi szervezet – a Kárpátaljai Megyei zsidó Kulturális-Oktatási Egyesü-
let és a Kárpátaljai Magyar zsidók Egyesülete –, valamint három jótékonysági alap 
– Magen Avot, Heszed Spira és Szochnut-Ukrajna – érdeme. Ismét fontos szerep ju-
tott az újjászerveződésben az amerikai jointnak.

„A […] Heszed támogat minket. Nagy segítséget jelent. Az idősebbek étkezteté-
sét a Heszed étkezdéjében szervezték meg, a járóképteleneknek pedig házhoz viszik 
a meleg ebédet. Élelmiszer- és ruhacsomagokkal segítenek minket. Engem is többször 
hívtak a Heszed étkezdéjébe, de én jobban szeretek magamnak főzni, a saját szájam 
íze szerint. […] Beteg ember vagyok, két infarktuson estem át, volt néhány komoly 
műtétem. A Heszed segít megvenni az orvosságaimat, és orvosi felügyeletet is biz-
tosít. Amikor a feleségem betegeskedett, akkor is sokat segített a Heszed.”11 „Először 
is, anyagilag mi nagyon szűkösen élünk. Amikor a Heszed igazgatója fölajánlotta, 
hogy ebédeljünk ott, nekem ez nagyon visszatetszőnek tűnt, nem akartam oda járni. 
De mára már hozzászoktam ezekhez az ebédekhez […].”12

Zsidó szervezetek, intézmények Kárpátalján 1992–201213

Helyszín Megnevezés Alapítás éve

Beregszász Ortodox zsidó közösség [1992]

Huszt Vasárnapi iskola 1993

Ortodox zsidó közösség 1945

Munkács Makor Reform Zsidó Közösség 1992

Menóra Városi Zsidó Kulturális Egyesület 1994

Ortodox zsidó közösség [1992]

Salom! Városi Zsidó Nemzeti-Kulturális Egyesület [2011]

Vasárnapi iskola 1992

Nagyszőlős Kárpátaljai Zsidó Közösség 1999

Ortodox zsidó közösség [1992]

Rahó Zsidó közösség [1992]

Szolyva Zsidó közösség [1992]

Ungvár Kárpátaljai Magyar Zsidók Egyesülete 2001

Kárpátaljai Megyei Zsidó Kulturális-Oktatási Egyesület 1993

Festőművészek a gyerekekért Kárpátaljai Zsidó Jótékonysági Alap 1999

Heszed Spira Kárpátaljai Jótékonysági Alap
A kárpátaljai zsidó történelem és kultúra virtuális múzeuma: http://www.jewish.uz.ua/

1999

Magen Avot Jótékonysági Alap helyi képviselete 1995

Neológ zsidó közösség [1999]

Ortodox zsidó közösség [1992]

Szochnut-Ukrajna helyi képviselete 2009

Vasárnapi iskola 1993
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Vasárnapi iskolák, művészeti egyesületek alakultak. Két újság jelenik meg, mind-
kettő orosz nyelven: az EHO [ЭХО] (kiadója a Heszed Spira), és a Gut Sábesz [Гут 
Шабес] (alapító a kárpátaljai főrabbi).

A 21. század elején még 124 zsidó temető található Kárpátalján, ebből 24 működő. 
A temetők fele, mintegy hatvan, három járásban – a nagyszőlősiben, a husztiban és 
az ökörmezőiben (mizshirjaiban) található. 14 működő zsinagógát találunk: Ungvá-
ron hármat, Munkácson négyet, Técsőn kettőt, Huszton, Beregszászban, Szolyván, 
Nagykomjáton, Nagybocskón egyet-egyet. A zsidó közösségek többsége az orthodox 
irányzathoz tartozik. A kárpátaljai zsidó közösségeket számos egykori elszármazott 
támogatja.

A szovjet időszakban a holokausztra sem engedtek emlékezni. A háború után fel-
került egy emléktábla a beregszászi nagyzsinagóga falára, amit később levetettek arra 
való hivatkozással, hogy nincs mellette egy másik tábla, amelyik a szovjet hadsereg 
hőstetteire emlékeztetne. Az államfordulat után, ahogy a többi etnikai közösség, úgy 
a zsidóság is elhelyezte a maga mementóit, a holokauszt áldozatainak emléktábláit: 
Ungváron az egykori nagyzsinagóga falán és a temetőben, ahol egy szemtanú szerint 
1944-ben a város gettójában meghalt embereket tömegsírba temették, Munkácson 
a siratófalon, Beregszászban az egykori nagyzsinagóga falán, valamint Aknaszlatinán, 
Tiszafejéregyházon. Azonban nem általános jelenségről van szó. Az állam nem fog-
lalkozik az emlékezetpolitika efféle tárgyiasításával „egy egészen egyszerű okból ki-
folyólag: nem gondolják úgy, hogy ez az ukrán történelem, saját történelmünk része 
lenne, hanem az a sztereotip meggyőződés uralkodik, hogy ez a zsidók történelme 
és tragédiája – gondoskodjanak saját maguk róla”. Mindenütt egyéni adakozásból, 
a zsidó közösségek összefogásával állítanak emléket a múltnak.14

Ma Kárpátalján a turistautak legkedveltebb irányvonalai közé tartoznak azok, 
amelyek a zsidó emlékezet helyeit foglalják magukba. Különböző nyelveken jelennek 
meg ehhez kapcsolódó kiadványok.15 Azért fontos ezt megemlíteni, mert nem elszi-
getelt jelenségről van szó. Vannak egyéni hazatérők és turisták – rég elszármazottak, 
leszármazottaik és pusztán csak érdeklődők.

Az államfordulat után nagy számban telepedtek át Izraelbe született oroszok is. 
Az 1990-es évek közepén a munkácsiak arról beszéltek, hogy nagy hányaduk „nem 
is volt zsidó. A hatóságokat lefizették; ezzel irataikba bekerülhetett a »jevrej« (zsidó) 
bejegyzés, így a megfelelő papírokkal, elindulhattak Izraelbe. (Munkácsi anekdota 
szerint már követelték, hogy hitük gyakorlása végett Izrael állam építsen nekik pra-
voszláv templomot!)”16

Az ukrán időszakban is folytatódó kitelepedéssel egyidejűleg megfigyelhetünk 
egy új jelenséget is, amely az állampolgársággal kapcsolatos. A Szovjetunió felbom-
lásával automatikusan ukrán állampolgárságot azok a szovjet állampolgárok kaptak, 
akik 1991. augusztus 24-én, a függetlenség kikiáltásának napján Ukrajna területén 
éltek, illetve azok, akik az (első) állampolgársági törvény 1991. november 13-i életbe 
léptetésének napján Ukrajna területén éltek és nem rendelkeztek más állampolgár-
sággal. A hatályos ukrán alkotmány (1996) és állampolgársági törvény (2001) is ki-
mondja, hogy Ukrajnában csak egyetlen állampolgárság létezik. Ennek ellenére sokan  
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– számukat illetően csak becslések vannak, a helyzet specifikumából adódóan – vá-
lasztják azt a nem legális utat, hogy az országban maradnak ugyan, de felveszik va-
lamely más állam állampolgárságát is. Hivatalosan ez a helyzet nem elfogadott, de 
tudott dolog, hogy a felsőbb politikai és gazdasági elitek szintjén is vannak kettős, 
közte ukrán–izraeli állampolgárok is.17

A pozitív színezetű jelen ellenére a zsidó lakosság lélekszáma tovább csökkent 
Kárpátalján, hivatalosan az 1989. évi 2639 főről (az összlakosság 0,21%-a) a 2001-es 
népszámlálás időszakára már kevesebb, mint 600-an voltak azok, akik zsidónak val-
lották magukat (0,04%). 1989-ben anyanyelvként a jiddist 663-an (25,2%), az ukránt 
365-en (13,8%), az oroszt 1307-en (49,5%), a magyart 296-an (11,2%) jelölték meg. 
2001-ben a zsidók 94,5%-a városon élt: Ungváron 232, Munkácson 157, Huszton 
46, Beregszászban 36 fő. A jiddist 84-en (15%), az ukránt 175-en (31%), az oroszt 
262-en (46,4%), a magyart 27-en (6,5%) mondták anyanyelvüknek, a maradék egyéb 
nyelvet jelölt meg.18 Yeshayahu A. jelinek kétezer főre becsülte Kárpátalján az ez-
redforduló utáni időszakban a zsidók, vagy részben zsidó származásúak számát,19 
a Heszed Spira Alapítvány 2012-es nyilvántartásában pedig két és fél ezer név szere-
pelt – olyanoké, akik iratokkal tudták igazolni származásukat. Az Állami Statisztikai 
Hivatal adatai szerint 2005-ben egész Ukrajnának 103 ezer zsidó lakosa volt20 – kö-
rülbelül annyi, amennyi a vészkorszak előtt önmagában csak Kárpátaljának. Országos 
szinten a csökkenés közel 80%-os, s a megmaradt lakosságnak mindösszesen 3%-a 
őrizte meg a jiddis nyelvet.

Itt tartunk ma, 2013-ban (5773-ban). Ha sétál az ember az utcán – művészem-
berek tudják, de a komolyan szemlélődők is –, érdemes a tekintetet a szemmagasság 
fölé emelni. Akkor látni az örökséget. Ungváron az egykori neológ zsinagóga tetején, 
a kémény mellett az elmúlt több mint hét évtizedben mindig látható volt egy Dávid- 
csillag, persze csak a szomszéd utca bizonyos pontjáról. A szocializmusban nem tűr-
tek meg egyetlen vallási jelképet sem, ez azonban ottfelejtődött. Egy ablak néz ren-
dületlenül a világra. Interpretálni lehet, de tagadni nem: a zsidóság része Kárpátalja 
történelmének a múltban, a jelenben, s bizonnyal a jövőben is.
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