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II. Erzsébet, a szeretett és 
tisztelt királynő születésnapjára

Csendesen telt II. Erzsébet brit királynő 95. születés-
napja (április 21.), miután napokkal azt megelőzően 
került sor férje, Fülöp herceg temetésére. Több mint 
73 évet tartó házasságuk legalább annyira példaér-
tékű, mint maga a tartalmas uralkodás, amely immár 
jócskán túllépte a 63 évet trónon levő Viktória király-
nő hivatali idejét, amiből négy évtized özvegyen telt. 
A XIX. században öt földrészre kiterjedő brit korona 
dicső királyságot tartott egyben. Bár később a hatal-
mas Brit Gyarmatbirodalom földrajzilag beszűkült, a 
brit (angol) kultúra és civilizáció hatása hosszú ideje 
érződik az egykori domíniumok életében. Sőt, magá-
ban az egyetemes kultúrtörténetben.

Az Egyesült Királyság államfője, II. Erzsébet 25 éve-
sen, kétgyermekes anyaként került a trónra apja halá-
la után, mint az uralkodó legidősebb leánygyermeke. 
Uralkodóként újabb két gyermeket hozott a világra. 
Édesanyja, aki másfél évtizeden át királyné, később fél 
évszázadon át anyakirályné volt, 102 évesen hunyt el. 
Mindannyian nagy megbecsülésnek örvendtek a lakos-

ság, a nép körében. Hiszen az angolokat, skótokat, íre-
ket és walesieket nem foglalkoztatta olyan mértékben 
a királyság felváltása más államformával, hogy a brit 
korona léte veszélyeztetve lett volna. Legalábbis II. Er-
zsébet idejében és életében, immár a brexit korszaká-
ban. A számos belső és külső konfl iktus ellenére sem, 
melyek némelyikére alaposan rávilágít a Netfl ix egyik 
legnépszerűbb sorozatfi lmje, A korona.

II. Erzsébet a legtovább hatalmon lévő uralkodók lis-
táján jelenleg 10. helyezett. Az ismert nevek közül iga-
zából  a leghosszabb ideig (72 évig) uralkodó európai 
monarcha, az 5. életévében trónra kerülő XIV. Lajos, a 
Napkirály, valamint IX. Ráma thai király áll előtte. No 
meg a jelenleg élők közül egyedül a dalai láma. A ki-
rálynő jó egészségnek örvend, továbbra is színesen öl-
tözködik, „helyén van az esze és a szíve”. Lemondása 
nem valószínűsíthető, hiszen arra esküdött, hogy ha-
láláig szolgálja a brit koronát. És immár azért is szur-
kolhatunk neki, hogy édesanyja nyomdokait követve 
érje meg a századik születésnapját. Amitől csupán két 
hónap választotta el szeretett férjét. (Emlékeimet feli-
dézve hasonló „csalódás” ért ifjúkoromban, amikor a 
nagybányai festőiskola jeles képviselője, Csíkos Antó-
nia két nappal a századik születésnapja előtt távozott 
szerettei és tanítványai köréből. Maradandó élmény 
maradt ugyanakkor, amikor néhai Buthy Sándor refor-

mátus püspök édesanyjának a születésnapján száz szál 
gyertyát gyújtottak meg a jelenlevők.)

1994-ben alkalmam volt élőben látni az Egyesült Király-
ság és Észak-Írország királynőjét, a Brit Nemzetközösség 
uralkodóját, az anglikán egyház vezetőjét. A királynő 
születésnapjának a tiszteletére megrendezett zászlós dí-
szszemlén, az amúgy hagyományosan júniusban sorra 
kerülő „királyünneplésen”. Ilyenkor lakhelyétől, a Buc-
kingham-palotából a lovastestőrség laktanyájához hajtat 
a királynő és kísérete a brit zászlókkal kidíszített, tömeggel 
övezett sugárúton. Akkoriban, 68 évesen lóháton fogadta 
a laktanya udvarán a katonazenekarok masírozása köz-
ben a különböző gyalogosszázadok és díszes lovascsapa-
tok tisztelgését. A katonai ceremóniát követően a forgató-
könyv szerint a királynő visszahajtat a királyi rezidenciára, 
majd családtagjai kíséretében rövid ideig megjelenik az 
erkélyen, és üdvözli a rajongókat. Mint a valamikor alatt-
valóknak nevezett mai választópolgárok többségének a 
szeretett királynője. Akit nem a viszonylagos hatalma, an-
nál inkább a királyi etikett emel piedesztálra.

Ilyenkor jó látni, a mifelénk megszokott gyakorlattal 
ellentétben, hogy az „utca népe” nem kényszerből, ha-
nem szívből fakadóan szereti uralkodóját. Szereti, mert 
szeretnivaló. Tiszteli, mert tisztelnivaló. Kívánjunk hát 
mi is jelképesen megnyugvást II. Erzsébetnek a gyász 
napjaiban, jó egészséget, munkabírást és életkedvet!
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AGGASZTJA A DONBASSZI HARCOKBAN SOK ÁLDOZATOT ELSZENVEDETT KÁRPÁTALJAI MAGYAROKAT A TÖBBSZEREPLŐS POLITIKAI JÁTSZMA

Ukrajna a nagyhatalmak csatamezején
Bár némileg csökkent az uk-
rán–orosz háborús konfl iktus 
kiújulásának esélye azáltal, hogy 
Moszkva közölte, visszavonja 
katonáit Ukrajna határai mellől, 
a kárpátaljai magyarok aggoda-
lommal követik a fejleményeket, s 
abban bíznak, hogy nem ismétlőd-
nek meg a hat évvel ezelőtti véres 
kelet-ukrajnai események. Kár-
pátalján egyelőre nincs általános 
mozgósítás.

 » PATAKY ISTVÁN

F eszülten követi az ukrán–orosz szem-
benállás fejleményeit a kelet-európai 
állam több mint 40 millió polgára, köz-

tük a kárpátaljai magyarok. Dunda György 
újságíró, a Kárpáti Igaz Szó lapigazgatója 
a Krónikának elmondta: a 2014-15-ös véres 
eseményekre tekintettel az Ukrajnában 
élők most bármilyen negatív értesülés, 
történés hatására megijednek. „Ez egy ter-
mészetes reakció. Az előző négy-öt évben 
ráadásul nem volt ilyen szintű eszkaláció, 
sőt tavaly júniustól egy jól működő tűz-
szünet működött az év végéig” – fogal-
mazott az ungvári újságíró. Hozzátette: 
sok ukrajnai elemző a konfl iktus mostani 
kiéleződését az amerikai elnökválasztás 
eredményével hozza összefüggésbe. „Nyil-
vánvaló, hogy ebben a politikai játékban 
a két főszereplő Moszkva és Washington, 
illetve a Nyugat. Ukrajna az elszenvedő-
je a nagyhatalmak erőfi togtatásának. A 
konfl iktus kiéleződésével Oroszország a 
régióban gyakorolt befolyásos szerepét 
próbálja demonstrálni, megerősíteni. 
Igyekszik félelmet kelteni, jobb alkupozí-
cióhoz jutni. A másik oldalon a Nyugat, 
illetve Washington Ukrajna bátorításával, 
a Kijev iránt elkötelezett politikájával bő-
szíti az orosz medvét. Félő, hogy ebből az 
adok-kapokból az ukrajnaiak kerülnek ki 
rosszul” – hangsúlyozta a lapigazgató.

Dunda György elmondása szerint ab-
ban bízik, hogy a szemben álló felek most 
csak a tárgyalási pozícióikat erősítik, s a 

háttérben mégiscsak megállapodnak, 
azaz nem tör ki háborús konfl iktus, nem 
ismétlődik meg a 2014-15-ös helyzet. „Az 
elmúlt három hónapban harminc áldoza-
ta volt a donbasszi harcoknak, de ameny-
nyiben a helyzet eszkalálódik, akár heti 
rendszerességgel is ilyen áldozatszám 
lehet. A konfl iktus korábbi csúcspontján 
13 ezren vesztették életüket Kelet-Ukraj-
nában a hivatalos adatok alapján, a va-
lós szám ennél vélhetően magasabb volt” 
– emlékeztetett a kárpátaljai újságíró. A 
Kárpáti Igaz Szó lapigazgatója úgy véli, 
egy újabb háború ismét térdre kényszerí-
tené Ukrajna gazdaságát, amelyet amúgy 
is súlyosan megviselték az utóbbi évek 
válságai, kezdve a 2004-es „narancsos 
forradalomtól”, a 2008-2009-es gazdasá-
gi krízisen, a 2014-es „euromajdanon”, 
illetve az azt követő donbasszi és krími 
történéseken keresztül egészen a mosta-
ni pandémiáig. Mint mondta, az ukrán 
gazdaság roppant törékeny, egy háborús 

konfl iktussal terhelve pedig félő, hogy 
teljesen összeomlana a szociális ellátó-
rendszer abban az Ukrajnában, amelyet 
így is Európa legszegényebb állami kö-
zött tartanak számon.

Dunda György természetesnek tart-
ja a kárpátaljai magyarokat aggodal-
mát. „Különösen igaz ez a fiatalokra, 
az aktív korúakra, hiszen nagyon sok 
magyar nemzetiségű áldozata is van 
a donbasszi ukrán–orosz szembenál-
lásnak. Amikor 2014-15-ben hatalmas 
katonai behívási hullám volt, rengeteg 
kárpátaljai magyar férfi távozott kül-
földre a behívás rémétől fenyegetve, s 
ezek az emberek többnyire ott is ma-
radtak, ami nyilván negatívan hatott 
a szülőföldön való megmaradás esé-
lyeire. Reméljük, hogy ezúttal nem le-
szünk tanúi egy hasonló folyamatnak” 
– hangoztatta lapunknak az újságíró. 
A lapigazgató tájékoztatása szerint ál-
talános mozgósítás egyelőre nincs Kár-

pátalján, de a helyzet egyik napról a 
másikra változhat, így mindenki árgus 
szemekkel figyeli a híradásokat, a fej-
leményeket. „Csak bízni tudunk abban, 
hogy nem lesz egy általános behívás, és 
nem viszik el a kárpátaljaiakat a front-
ra” – mondta Dunda György.

Azt is megkérdeztük az ungvári újság-
írótól, a kárpátaljai magyarok melyik 
oldalt hibáztatják a jelenlegi helyzet esz-
kalálódásáért, van-e egyfajta egységes vé-
lekedés ezzel kapcsolatban. A lapigazgató 
szerint a magyarok megosztottak e kérdés-
ben. Megemlítette: Moszkva narratívája 
polgárháborúként határozza meg a Don-
basszban történteket, ami ellen a kijevi 
hatalom hevesen tiltakozik, hiszen az uk-
rán álláspont értelmében orosz szepara-
tisták akciójáról van szó. Oroszország érve 
szerint csak saját területén manőverezik a 
hadseregével, amihez szuverén joga van, 
ugyanakkor számon kéri Washingtonon, 
hogy az amerikai hadihajók az Egyesült 
Államok partjaitól több ezer kilométerre 
cirkálnak, erőt demonstrálva. „Ha valaki 
olyan gondolatmenetnek ad hangot, ami 
a moszkvai retorikát erősíti, akkor az ille-
tő igencsak megütheti a bokáját, mivel a 
kijevi jogszabályok szigorú fellépést he-
lyeznek kilátásba azokkal szemben, akik 
– a hivatalos ukrán álláspontot követve 
– nem orosz agresszióként tekintenek a 
konfl iktusra. Ukrajnában óvatosnak kell 

lenni az elemzésekkel” – vázolta az álla-
potokat Dunda György. Azt is elmondta, 
hogy a konfl iktus politikai okainak meg-
ítélésekor szerencsés helyzetben vannak 
a nyugati, külföldi elemzők, ők kicsit ob-
jektívebben, a kijevi és moszkvai kommu-
nikációt is szem előtt tartva, a két fél ál-
láspontját mérlegelve tudnak higgadtabb 
elemzést adni, mint az Ukrajnában vagy 
Kárpátalján élők. 

 » Egy újabb háború ismét 
térdre kényszerítené Ukrajna 
gazdaságát, amelyet amúgy is 
súlyosan megviselték az utóbbi 
évek válságai. 

Bár az ukrán hadsereg nem foganatosított mozgósítást Kárpátalján, a helyzet változhat
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