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A JUBILEUM I KÖTET E LÉ

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ruszisztikai Központja
2015-ben fennállásának 20., szellemi elõdje, a Magyar Ruszisztikai Intézet pedig 25. évfordulójához érkezett. Általában ennél
kevesebb is elég szokott lenni az ünneplésre, számvetésre és
visszatekintésre. Mi, a kötet szerzõi a Központ egykori, jelenlegi
és jövendõ munkatársai, legkiválóbb tanítványai természetesen,
büszkék vagyunk a megtett útra, örülünk eredményeinknek, és
nagy várakozásokkal tekintünk a jövõbe. Valamiféle gyõzelmi
hangulatról azonban szó sincs, mert bár élénken él bennünk,
milyen ellenszélben alapítottuk intézményünket, mekkora
ellenállást kellett leküzdenünk, milyen sziszifuszinak éreztük
harcunkat a történeti ruszisztika elsõ magyarországi mûhelyének létrehozásáért, a munka azonban nem zárult, mert
nem is zárulhat le.
Tudományos, de akár oktatási tekintetben egy negyedszázad nem kecsegtethet végleges eredményekkel. Létrehozza
ugyan az alapokat, kijelöl irányokat, és meghatározza a feladatokat, ahhoz azonban, hogy a nemzetközi tudományosság egy
számon tartott és megbecsült iskolája létrejöjjön, nemzedékek
egymásra épülõ, szorgos, kitartó és alázatos munkálkodására
van szükség.
Szerénytelenség lenne állítani, hogy e téren olyan rosszul
állnánk: nemzetközi beágyazottságunkra nem panaszkodhatunk, s ahogy e kötet is tanúság rá, az utánunk jövõ kutatógárda
is ott dörömböl, sõt már bebocsátást is nyert a magyar ruszisztika kapuján. Bizonyos értelemben a mi tudományszakunknak
nehezebb idehaza, mint külföldön kivívnia az elismertséget. Ennek megvannak a történelmi-politikai, de tudománytörténeti
okai is. Az orosztéma sosem volt hazánkban különösképpen
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népszerû  se a közvélemény, se az akadémiai tudományosság
számára. Az elõítéletek legyûrése egyik szférában sem megy
egyik napról a másikra, maradt teendõnk ez ügyben épp elég,
de igazságtalan lennék, ha azt állítanám, hogy az elmúlt huszonöt évben nem történt e tekintetben is elõrehaladás.
Kötetünk tehát hosszú építkezési folyamat egy kimerevített
pillanatát rögzíti. Reprezentatív abban az értelemben, hogy
megmutatja: hol áll ma a tágan értelmezett magyar történeti
ruszisztika s azon belül is az ELTE Ruszisztikai Központja.
A témák kavalkádját, a megközelítések sokaságát, a vélemények
pluralizmusát, a kutatás korlátlan szabadságát demonstrálja.
Ruszisták vagyunk, ezért megelégedéssel nyugtázzuk, ha
tevékenységünk a magyar orosz tudományos-kulturális közeledést, de legalább egymás jobb megismerését is szolgálja. Hivatásunk lényege azonban a múlt minden harag és részrehajlás,
minden megszépítés nélküli, kendõzetlen feltárása azzal a nem
titkolt céllal, hogy a kollektív tudás gyarapításával hasznára legyünk az utánunk jövõ és okulni hajlandó nemzedékeknek.
Szvák Gyula
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Az oroszságismeret budapesti iskolája

A következõkben az oroszságismeret budapesti iskolájáról lesz
szó, bár legalább három meggondolás is ellene szólna, gyakorlatilag a cím mindhárom szava kommentárt igényel. Legelsõsorban is maga az oroszságismeret szó az, amelyet magyarázni
kell, hiszen nincs konszenzus a nemzetközi tudományban a tartalmát illetõen. Mi magunk is szenteltünk már egy nemzetközi
szimpóziumot Mit is értünk oroszságismeret alatt? címmel 2009.
június 89-én a terminus körüljárásának, és arra a megállapításra jutottunk, hogy diszciplináris értelemben nem használható a
fogalom.1 Az iskola fogalma szintén nem kevés vitát váltott ki
a történetírásban,2 az elé biggyesztett budapesti jelzõvel
együtt pedig még több magyarázatra szorul.
Filológiailag akkor jártunk volna el igazán pontosan, ha idézõjelbe tettük volna a cím utolsó két szavát is  nem annyira az
ezzel kapcsolatos kétségeink miatt, hanem azért, mert ezt valójában ebben a formában V. V. Alekszejev akadémikus fogalmazta meg még 2006-ban a Regionalnije skoli russzkoj isztoriografii címû konferenciánk zárszavában.3 Ugyanennek a kötetnek a bevezetõ elõadásában Philip Longworth professzor, az angolszász
ruszisztika doyenje lényegében ugyanerre a következtetésre jutott, amikor az általunk szervezett konferenciák hídszerepét
Gyóni Gábor: Mit is értünk oroszságismeret alatt? In: Orosz Negyed/Russzkij Kvartal, 2009. nyárõsz/2009. letooszeny. 12.
2 Vö.: Szvák Gyula: Kis magyar ruszisztika. Budapest, 2011. 6970.
3 Szvák, Gyula: Pregyiszlovije/Foreword. In: Uõ (red.): Regionalnije
skoli russzkoj isztoriografii/Regional Schools of Russian Historiography.
(Ruszisztikai Könyvek XVIII.) Budapest, 2007. 78.
1
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emelte ki a nyugati és az oroszországi ruszisztika között.4 És a
késõbbiekben is hallhattunk/olvashattunk hasonló, számunkra
hízelgõ értékeléseket tevékenységünkrõl például a Rosszijszkaja
Isztorija címû tekintélyes folyóirat akkori fõszerkesztõje, A. N.
Medusevszkij tollából.5 Idézõjellel vagy idézõjel nélkül, de a továbbiakban azt a mûhelyt mutatjuk be, amelyet a budapesti
Eötvös Loránd Tudományegyetemen mûködõ Ruszisztikai
Központ néven ismer a szakma.
Ahogy az már az ilyen kétes terminológiájú jelenségeknél
lenni szokott, a kronológia sem teljesen egyértelmû. Mikortól
számíthatjuk a központ születését? Hagyományosan 1995-höz
kötjük az alapítást, mert ekkor született döntés róla az ELTE
Bölcsészettudományi Karán, de tevékenységét csak a következõ
évben kezdte meg. Másrészt azonban a központ szellemi elõdje,
a Magyar Ruszisztikai Intézet, amely fizikailag az egyetem épületében, de jogilag a Magyar Ruszisztikai Egyesület keretein belül mûködött társadalmi munkában mint a magyar ruszisták
autonóm egyesülése, már 1990-ben létrejött. A masszív társadalmi-politikai ellenszélben folytatott akkori munkánkról, az
elsõ évek hõskoráról más helyütt már megemlékeztem,6 szakmai értelemben a legjobb referenciát az akkor útjára indított
Szovjet, majd Poszt-szovjet Füzetek sorozatunk elsõ 12 kötete
adhatja.7
Kétségtelen, hogy a kezdetet tudományos értelemben szeUo. 9.
Medusevszkij, A. Ny.: Russzkaja paragyigma i jejo pereoszmiszlenyije v isztoriografii sztran Centralnoj i Vosztocsnoj Jevropi: k 15-letyiju Centra
ruszisztyiki Budapestszkovo unyiverszityeta im. Loranda Etvesa. In:
Rosszijszkaja Isztorija, 2011/3. 168174.
6 Szvák, Gyula: Rosszijevegyenyije v Vengrii, ili otkuda jeszty posla
ruszisztyika, kto v Budapestye nacsa pervee ucsityi?/The Russian Studies in
Hungary, or Where the Rossica came from, and who was the first to teach it. In:
Pivovar, Je. I. (red.): Gumanitarnije cstyenyija, RGGU  2012. Moszkva,
2013. 7685.
7 Felsorolásuk megtalálható minden azóta megjelent Poszt-szovjet
Füzetek sorozat (pl. Sz. Bíró Zoltán: Oroszország: válságos évek. Budapest,
2012.) utolsó oldalain.
4
5
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rencsésebb 1995-höz kötni, ugyanis akkor jelent meg a Ruszisztikai Könyvek címû monográfiasorozatunk (amelynek alapításában, csakúgy, mint a Magyar Ruszisztikai Intézetében Szilágyi
Ákos esztéta is részt vett) elsõ könyve,8 amelyet 2013 végéig még
36 követett. Köztük az 1998-ban elindított biennális nemzetközi
ruszisztikai konferenciáink anyagait tartalmazó könyvek, eddig
összesen 8 konferencia 8 kötete. A központ egyébként az utolsó
15 évében 36 konferenciát, szimpóziumot vagy kerekasztalt
szervezett, és nemcsak Budapesten, de a külföldi kollégák segítségének köszönhetõen Moszkvában, Pétervárott, Brüsszelben,
Pisában vagy a még utóbbinál is egzotikusabb szardíniai Sassari
egyetemén is.
A következõ jelentõs dátum a 2003-as, amikor a Ruszisztikai
Központ mellett megalakult a Magyar Tudományos Akadémia
és az ELTE együttmûködése keretében az ELTEMTA Történeti
Ruszisztikai Kutatócsoport, amely kilencéves mûködése során
51 könyvet (köztük négy PhD-disszertációt) és 133 tanulmányt
hozott létre. Ezek jó része 20072011 között az Állam és nemzet:
az orosz és kelet-európai hatalmi doktrínák a nemzeti-kulturális sajátosságok kontextusában a 1020. században (források és historiográfia)
címû kutatási témában született. (Megjegyzendõ, hogy ez a csoport az adható legkevesebb pénzbõl gazdálkodó, 2, azaz kettõ
statisztikai fõbõl állt. Persze dolgoztak ott többen is  beleértve
jómagamat, aki vezettem , szám szerint a végén tizenöten, de
társadalmi munkában, ügyszeretetbõl, a tudomány iránti alázatból.)
A központ számára ugyancsak meghatározó dátum a 2010es, ugyanis több évtizedes erre irányuló próbálkozás után ekkor
sikerült beindítanunk az oroszságismeret mesterszakot ruszisztika szak néven az ELTE-n, amely hazánkban és térségünkben az elsõ hasonló curriculumú mesterszak volt. Majd
2013-ban akkreditálták ugyanezen szak dupla, orosz egyetemekkel közös diplomát adó nemzetközi változatát is. Ugyancsak
Krausz Tamás (szerk.): Zsidók Oroszországban 19001929. (Ruszisztikai Könyvek I.) Budapest, 1995.
8
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2010-ben vettük fel elsõ PhD-hallgatóinkat, akik már az ELTE
Történettudományi Doktori Iskolájában az önálló Ruszisztikai
Programra jelentkezhettek. Ha tehát tudományos diszciplína
értelemben az oroszságismeret vethet is fel problémákat, a Ruszisztikai Központ kettõs  kutatási és oktatási  profiljából következõen számunkra legitim az elnevezés, ugyanis mint egyetemi szak létezik, és eddig igazolta létjogosultságát.

*

Nézzünk azonban a számok és évszámok mögé is, hogy valójában mit takar a Ruszisztikai Központ tevékenysége. Legelsõsorban szögezzük le, hogy az egyáltalán nem elõzmények nélküli a magyar historiográfiában.
Egy korábbi cikkemben már részletesen elemeztem ezt a
kérdést, ezért itt most csak megismételném annak legfontosabbnak ítélt gondolatait: A mi szorosan vett szakmánkra az érvényes, hogy nincsenek igazából vett hagyományai Magyarországon. Gyakorlatilag a 20. század negyvenes éveiig a történettudományunkban a hazai történelem kutatása számított csak
legitim területnek, és a dominanciáját a legutóbbi idõkig megõrizte. A lassan szervezõdõ egyetemes történetírásban ugyanakkor az összehasonlító módszer nyert polgárjogot, amely egyébként megfelelt a korabeli nemzetközi trendeknek. Ezen belül is
elsõsorban a nyugati (európai) történelem számíthatott kiemelt
figyelemre, amelyet aztán a környezõ közép-európai régió komparatív vizsgálata követett. Végül is, már a második világháború
után geopolitikai okok következtében erre épülhetett rá a tágabb
 kelet-európai  térség vizsgálata, amelybe immár beletartozott
Oroszország is. Külön tehát orosz történeti kutatásokkal Magyarországon a legutóbbi idõkig intézményesen nem foglalkoztak, csak a nagy kelet-európai szintéziskísérletekben érintették
az orosz fejlõdés problémáját.
( ) Nem állíthatjuk természetesen azt, hogy konkrét orosz
történeti tárgyú kutatások egyáltalán nem léteztek a korábbi
magyar történetírásban. Azok azonban legalább annyira magyar
történeti témájúak voltak, ugyanis egy igen tradicionálisnak
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mondható történettudományos területen, a kapcsolattörténetben születtek.9
A jelentõs változás az 1970-es évek második felétõl következett be, amikor egy fiatal történésznemzedék az orosz történelmet önmagában választotta specializációjául. A témaválasztást ekkor még befolyásolták a szovjet történetírás legitim és favorizált témái, az ekkor jelentkezõ Kun Miklós pl. az orosz 19.
századi forradalmárokról publikált több, az ismert forrásbázist
egyébként gazdagító tanulmányt. V. Molnár László a hagyományosnak számító kapcsolattörténetet bõvítette a 18. századi kulturális kapcsolatok fókuszba állításával, Font Márta szintén alapvetõen a korai magyar állam és a Kijevi Rusz dinasztikus, külpolitikai érintkezéseinek feltárásával kísérletezett. Krausz Tamás
és jómagam  bár kronológiailag teljesen eltérõ korszakokat kutatva  gyakorlatilag ugyanúgy a szovjet történetírás politikai
meghatározottságát vizsgálta, és vette kritika alá a historiográfia
bevett mûfajának keretein belül.
A rendszerváltó évtized elsõsorban a tudományszervezési
téren hozott fordulatot azzal, hogy létrejött a Ruszisztikai Intézet, majd a Ruszisztikai Központ. Ez vált a magyar történettudomány elsõ, csak Oroszország történetének kutatására szakosodott kutatómûhelyévé. E részdiszciplína viszonylagos elmaradottsága miatt az elsõ feladatok az intézményi és szellemi
infrastruktúra kiépítésével voltak kapcsolatosak, ami értelemszerûen meghatározóan hatott a tudományos aktivitás irányultságára is. Az egyetemi oktatásra támaszkodva megkezdtük egy
új ruszista kutatógeneráció kinevelését, publikációs bázisokat
teremtettünk, megalapítottuk a Poszt-szovjet Füzetek és a Ruszisztikai Könyvek címû sorozatot, megalapoztuk nemzetközi
kapcsolatrendszerünket, miközben törekedtünk egyfajta koordináló szerepre a magyar ruszisztikán belül.
Mivel nagy volt a lemaradás, érthetõ, hogy az építkezést az
orosz történetírás legjobb hagyományainak alapzatán kezdtük.
Szvák Gyula: A rendszerváltó évtized magyar történeti ruszisztikája.
In: Uõ: Oroszország helye Eurázsiában. Historiográfiai tanulmányok,
19992006. Budapest, 2006. 162163.
9
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Ez egyben azt jelentette, hogy a Ruszisztikai Központ a 90-es
éveket nem tudománya válságaként, hanem egy felfelé ívelõ
szakasznak élte meg. Témaválasztásában, történeti koncepciójában, kutatási módszereiben alapvetõen a kritikai analízis alá vett
orosz történettudománnyal folytatta párbeszédét.
A tárgyalt bõ évtized több reprezentatív mûvel is gazdagította a magyar ruszisztikát: megszületett egy szerzõi kollektíva
munkájaként az elsõ 1945 utáni, magyar szerzõk által írt Oroszország-történet,10 összefoglaló készült a Romanovokról,11 fundamentális munkák a Gulagról,12 a szovjet hétköznapokról.13 És ez
a munka a 2000-es években folytatódott: forráskiadványok sorával igyekeztünk a színvonalas egyetemi oktatás feltételeit biztosítani. De nagy gondot fordítottunk a sorsfordító és struktúraalkotó történelmi személyiségek történelmi szerepének vizsgálatára, így fontos munkák születtek IV. Ivánról,14 I. Péterrõl15
és Sztálinról.16 Az említett munkák a legújabb nemzetközi kutatási eredményeket szintetizáló vagy a magyar tudományos
közvélemény által addig ismeretlen forrásokat felvonultató kézikönyvek voltak, mind így vagy úgy a nagy narratívák közé sorolhatók.17
Ezeket az 1990-es éveket nemcsak a kelet-európai térségben,
de az egész világ történetírásában egy új, átmeneti korszaknak
szokás tekinteni. Aligha vitatható azonban, hogy ez az évtized ritka pezsgést hozott az elkényelmesedett történetírás állóvizébe.
Új megközelítések, témák, mûfajok, kutatási módszerek és koncepciók sokasága küzdött a legitimációjáért ebben az idõszakban.
Vö.: Font Márta  Krausz Tamás  Niederhauser Emil  Szvák Gyula: Oroszország története. Budapest, 1997., 2001.
11 Niederhauser Emil  Szvák Gyula: A Romanovok. Budapest, 2002.
12 Krausz Tamás (szerk.): GULAG. A szovjet táborrendszer története.
Budapest, 2001.
13 Krausz Tamás (szerk.): A sztálinizmus hétköznapjai. Budapest, 2003.
14 Szvák Gyula: IV. Iván és I. Péter utóélete. (Ruszisztikai Könyvek
VIII.) Budapest, 2001.
15 Szvák Gyula: Furkósbottal Európába? I. Péter: érvek  ellenérvek. Budapest, 1989.
16 Krausz Tamás: Sztálin élete és kora. Budapest, 2003.
17 Szvák: A rendszerváltó évtized magyar történeti ruszisztikája, 163165.
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A történeti ruszisztikát illetõen szintén igaz ez az általános
helyzetértékelés  lényegi különbségekkel azonban. A nagy narratívák az orosz történelem írásában tovább õrizték pozícióikat.
Ez jórészt a szovjet történetírás erõs átpolitizáltságával és átideologizáltságával függ össze. A rendszerváltást követõen a történetírók egy része fõ feladatának az elõjelek felcserélését tekintette, a nagy elbeszélések tehát tovább folytatódtak, csakhogy most
már más terminológiával és más történetfilozófiai sugallattal. Az
ezredfordulón azonban az orosz történetírásban is megszaporodtak a posztmodern kihívás által favorizált mûfajok és módszerek vagy legalábbis a szkepszis, amely új utak fellelésére késztette az orosz ruszisztikát. A magyar történetírás ebben a világállapotban kétségtelenül a tradicionális iskolák közé tartozik. Itt
az elmúlt évtizedben is megõrizték dominanciájukat a korábbi
történetírói irányzatok: a végül is a rankei emlõkön nevelkedett
forráskritikai bázison nyugvó állam- és politikatörténet.18
Magunkat sem nevezném kivételnek ebben a sorban, hiszen
a forrásközpontúságot átörökítették számunkra még a rendszerváltás elõtti idõkben tanáraink, Krausz Tamás esetében elsõsorban Ránki György és Niederhauser Emil akadémikus,19 az én
esetemben pedig Perényi József és Ruszlan Szkrinnyikov professzor.20 Az is igaz azonban, hogy már az Oroszország története
Uo. 160.
Vö.: Krausz Tamás: Niederhauser Emil Kelet-Európa-koncepciójáról
(A történész 70. születésnapjára). In: Uõ: Megélt rendszerváltás. Budapest,
1994. 177198.; Uõ: Kutatás közben. Megjegyzések a Lenin-tematikához az
új dokumentumok fényében. In: Uõ: Lenintõl Putyinig. Tanulmányok és
cikkek 19942003. Budapest, 2003. 1527.
20 Összehasonlító portréjukat lásd: Szvák Gyula: Párhuzamos sorsok.
Történésznek lenni a Szovjetunióban és Magyarországon (Ruszlan Szkrinnyikov és Perényi József portréjához). In: Erdõdy Gábor (fõszerk.): Rendszerváltások kortársa és kutatója (Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára). Budapest, 2013. 516521. Oroszul: Szvák, Gyula: Parallelnije
biografii  szugyba isztorika v Szovjetszkom Szojuze i Vengrii. Strihi k portretu
Ruszlana Szkrinnyikova i Jozsefa Perenyi. In: Szvák, Gyula  Filippov, Szergej  Gyimesi, Zsuzsanna (red.): Isztorik i mir  mir isztorika v Rosszii i
Centralno-vosztocsnoj Jevrope/Historians and the World  the World of
Historians in Russia and Central and Eastern Europe. (Ruszisztikai
Könyvek XXXVI.) Budapest, 2012. 1526.
18
19
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címû kötet esetében kísérletet tettünk a történelem komplex
ábrázolására, jórészt a totalitásra építõ marxista metodológiát és
az Annales elsõ nemzedékének történelemfelfogását követve.
Ebben az értelemben érdemben túlléptünk az állam- és politikatörténeti érdeklõdésen, és a makroválaszok keresésének igényét
továbbra sem feladva, a forrásalapú historiográfiai kutatásokat
helyeztük kutatásaink és publikációink középpontjába.

*

Krausz Tamás tudományos és elméleti kutatásai és publikációs
tevékenysége lényegében 5 és fél irányban valósul(t) meg az elmúlt 40 évben, de mindezen témakörökben érdeklõdése mindmáig permanensen fennmaradt. Jórészt személyes eredménye,
hogy új alapokra helyeztük a hazai szovjetológiát. Egyfelõl legyõztük a régi, konzervatív sémákat, másfelõl az újnak látszó
ruszofób történelemértelmezéseket, amelyek az új nemzetállamok legitimációs ideológiáját nyújtották.
A szovjet historiográfia története, mindenekelõtt az orosz
történelmi fejlõdés sajátszerûségeinek koronkénti változó megítélése és tudományos tartalma pályája kezdetétõl foglalkoztatta
és foglalkoztatja ma is.21 Csakúgy, mint a szovjet marxizmus
presztálinista korszakának eszmetörténete, az orosz forradalom
és a nemzeti kérdés, valamint magának a forradalomnak a történeti interpretációja. A 90-es évek elsõ felében mindenekelõtt a
sztálini fordulat szellemi elõzményeit kutatta (Szovjetszkij tyermidor, 1996, japánul is megjelent Tokióban), másik, tulajdonképpeni fõ mûve, amely egy évtizeddel késõbb látott napvilágot,
Lenin örökségének újraelemzésével foglalkozik, s amelyet 2011ben oroszul is publikáltak,22 2014-ben az USA-ban is megjeKrausz Tamás: Pártviták és történettudomány: Viták az orosz történelmi fejlõdés sajátosságairól, különös tekintettel az 1920-as évekre. Budapest, 1991.
22 Krausz, Tamás: Lenin: Szocialno-tyeoretyicseszkaja rekonsztrukcija.
Moszkva, 2011.
21
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lenik.23 Mindmáig foglalkoztatják a szocializmus múltjának és
elméleti vitáinak problémakörei.
Mindazonáltal a legérzékenyebb témája még számára is
új: a magyar megszálló csapatok szovjet területen elkövetett háborús bûntettei, a náci népirtásban (beleértve a holokausztot)
való részvételük, ami már eddig is élénk visszhangot váltott ki.24
Amerikában is publikált kötete a kelet-európai antiszemitizmus
és holokauszt-recepció történetérõl25 ezen érdeklõdésének elõtörténetéhez tartozik.
Számottevõ kezdeményezése volt ugyanakkor a hazai ruszista kollégákkal együtt a szovjet és kelet-európai rendszerváltás történetének vizsgálata és elméleti értelmezése a peresztrojkától a jelcinscsináig.26 A rendszerváltás társadalmi következményei és az etnikai nacionalizmus feltámadása iránti érdeklõdése több tanulmányban és könyvben is megjelent.27 Végül is
ez utóbbi témakörhöz kapcsolható a kuriózumnak tekinthetõ
kutatási fél iránya is: a magyar és a kelet-európai futball hanyatlásának elemzése, amit a rendszerváltás történeti kontextusában vizsgált.28
Magam a 2006-os Oroszország helye Eurázsiában címû tanulmánykötetemmel, amelynek több tanulmánya megjelent a
Russzkaja paragyigma. Ruszofobszkije zametki ruszofila címû orosz
Krausz, Tamás: Reconstructing Lenin: An Intellectual Biography.
New York, 2014. (megjelenés alatt)
24 Krausz Tamás Varga Éva Mária (összeáll. és szerk.): A magyar
megszálló csapatok a Szovjetunióban. Levéltári dokumentumok 19411947. Budapest, 2013.
25 Krausz, Tamás: The Soviet and Hungarian Holocausts: A Comparative Essay. New York, 2006.
26 Krausz, Tamás: Peresztrojka i szmena szobsztvennosztyi. Polityicseszkije koncepcii i isztoricseszkaja realnoszty. In: Eszmélet, 2009/különszám,
2168.; Uõ (szerk.): Jelcin és a jelcinizmus. (Poszt-szovjet Füzetek XI.)
Budapest, 1993. Oroszul: Uõ (red.): Jelcinscsina. Budapest, 1993.
27 Juhász József  Krausz Tamás (szerk.): Az új nemzetállamok és az etnikai tisztogatások Kelet-Európában 1989 után. Budapest, 2009.
28 Mitrovits Miklós  Krausz Tamás (szerk.): A játék hatalma: Futball 
pénz  politika. Budapest, 2008.
23
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nyelvû kötetemben29 is, zártam le az orosz történelmi gondolkodás õsi, nagy kérdéseire, az orosz sajátszerûségre válaszokat keresõ több évtizedes historiográfiai, módszertani kutatásaimat. Az ezt követõ fél évtized eredményeit összegeztem a 2013-as
Klió, a csalfa széptevõ címû újabb tanulmánykötetben,30 amelyben
megtalálható historiográfiai szintéziskísérlet, vannak levéltári
kutatásokon alapuló mikrohistoriográfiai próbálkozások, eszme,
társadalom- és mentalitástörténeti ujjgyakorlat, portrévázlat.
Az elmúlt fél évtized életem legtermékenyebb idõszaka volt:
összes publikációm majd 30%-a keletkezett ekkor. Nem biztos,
hogy a legjelentõsebb személyes kutatási eredmények idõszaka
(ennél kétségtelenül többre tartom központunk kollektív eredményeit: kb. két tucat közös kötetet szerkesztettem), de néhány
érdeklõdésre számot tartó írásról mégis számot adhatok.
Mivel tudományunk számára az igazi megmérettetés a nemzetközi jelenlét, ezért élre kívánkozik a Russzkaja paragyigma
címû kötetem megjelenése Oroszországban, illetve hogy nekem
jutott az a megtiszteltetés, hogy az Oxford University Press ötkötetes nagy historiográfiai összefoglalójában én írhattam a
hosszú 19. századi orosz történetírás történetérõl szóló részt.31
Historiográfiai kutatásaimat több irányban igyekeztem elmélyíteni. Elemeztem az engem régóta foglalkoztató újabb irodalmat az orosz autokrácia tárgykörében és az azt opponáló álcár-ideológia vonatkozásában32  olykor nemzetközi vitákat is
Szvák, Gyula: Russzkaja paragyigma. Ruszofobszkije zametki ruszofila.
Szentpétervár, 2010.
30 Szvák Gyula  Kvász Iván: Klió, a csalfa széptevõ  Klió, a néptanító.
(Ruszisztikai Könyvek XXXVII.) Budapest, 2013. 240.
31 Szvák, Gyula: The Golden Age of Russian Historical Writing: The
Nineteenth Century. In: Macintyre, Stuart  Maigushca, Juan  Pók, Attila
(eds.): Oxford History of Historical Writing, vol. 4: 18001945. Oxford,
2011. 303325.
32 Szvák Gyula: A legitim és illegitim cár helycseréje Moszkóviában
(Néhány módszertani és historiográfiai megjegyzés). In: Századok, 2009/4.
981996. Oroszul: Uõ: Nyeszkolko metodologicseszkih i isztoriograficseszkih
zamecsanyij o szamozvancsesztve. In: Uõ (red.): Szamozvanci i szamozvancsesztvo v Moszkovii. Budapest, 2010. 3865.
29
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kiváltva, módszertani tanulságokat megfogalmazva. Nem hagytam fel a szintén számos diszkussziót provokáló orosz feudalizmus historiográfiai sorsának33 vagy az Oroszország-kép történelmi változásainak nyomon követésével sem.34 Az általam mûvelt területet szeretem mikrohistoriográfiának nevezni, s talán
néhány munkára ez valóban igaz. Ilyeneknek gondolom pl. az
egykori témavezetõm, Ruszlan Szkrinnyikov munkásságának
szentelt kollektív kötetet és tanulmányaimat.35 A legjellemzõbbnek mégis azt tartom erre az öt évre, hogy sikerült a régi narratívák mellett új témákat és megközelítési módokat behoznom
kutatásaimba, és ezzel kollégáimat, egyetemi tanítványaimat is
inspirálni. Az új út keresésének legfontosabb példái az orosz
korlátlan hatalom korlátairól,36 a legitim és illegitim cár helycseréjérõl és a Tyimofej Ankungyinovról, egy nemzetközi szélhámosról írt munkáim.37 Ez utóbbi egyúttal forráskiadás is,
amely Natalie Zemon Davis Martin Guerre visszatérése címû mûvét idézheti fel orosz talajon.

*

Szvák, Gyula (red.): Meszto Rosszii v Jevrope i Azii. Budapest
Moszkva, 2010.; Uõ (ed.): The Place of Russia in Europe and Asia. (East
European Monographs. No DCCLXIX) New Jersey, 2010.
34 Szvák, Gyula: Rosszija i jejo imidzs. In: Szvák, Gyula  Kiss, Ilona
(red.): Obraz Rosszii sz Centralno-Jevropejszkim akcentom. Szbornyik
sztatyej i matyerialov. Budapest, 2010. 915.
35 Szvák, Gyula  Tyumencev, I. O. (red.): Ruszisztyika Ruszlana
Szkrinnyikova. Szbornyik sztatyej pamjatyi professzora R. G. Szkrinnyikova, v
cseszty jevo 80-letyija. (Ruszisztikai Könyvek XXX.) BudapestVolgográd,
2011.; Szvák, Gyula: R. G. Szkrinnyikov: isztorik i mir  mir isztorika (opit
rekonsztrukcii). In: Uo. 921.; Uõ: Skrynnikov, R. G.: The Historian and the
World  the World of the Historian (An Attempt at Reconstruction). In: Szvák,
Gyula  Dunning, Chester  Tjumentsev, Igor (eds.): Essays in Honor of
Ruslan Grigorevich Skrynnikov  part 1. In: CanadianAmerican Slavic
Studies, vol. 47. No. 3. 263274.
36 Szvák Gyula: A korlátlan cári hatalom korlátai Moszkóviában. In:
2000, 2010/1. 6569.
37 Szvák Gyula: Egy európai szélhámos Moszkóviából. In: Uõ (szerk.):
Az Ankungyinov-ügy/Gyelo Ankungyinova: Egy európai kalandor
Moszkóviából/Jevropejszkij avantyuriszt iz Moszkovii. Budapest, 2011.
921. Oroszul: Uõ: Jevropejszkij avantyuriszt iz Moszkovii. In: Uo. 1125.
33
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Ezen a ponton kell szólnom tanítványaimról, akik mára már kollégáim lettek, és a Ruszisztikai Központ tagjai.
Szili Sándor, akinek R. G. Szkrinnyikov is témavezetõje volt,
eddig megjelent egyetlen monográfiájában a történeti koncepciók kialakulásának folyamatát vizsgálta orosz és szovjet historikusok Szibéria megszerzésérõl írt mûvei alapján. Kimutatta a
tárgyra vonatkozó szellemi konstrukciók váltakozásának paradigmatikus jellegét.38 Historiográfiai tematikájú tanulmányai
közül kiemelkedik a szolovjovi kolonizációs elmélet forrásait
és születésének körülményeit feltáró munkája.39 Analitikus
esszékben foglalkozott jelentõs orosz és szovjet történészek
munkásságának specifikus vonásaival.40
Másik markáns kutatási iránya a Kijevi Rusz korának vitatott
kérdéseihez kapcsolódik. A nemzetközi ruszisztikában elsõként
dolgozott ki konzisztens értelmezést Izjaszlav Jaroszlavics fejedelem bulláinak szimbólumrendszeréhez, filológiai érvekre támaszkodva valószínûsítette a kagán szó használatát a kijevi feSzili Sándor: Szibéria birtokbavételének koncepciói az orosz és a szovjet
történetírásban. (Ruszisztikai Könyvek XIV.) Budapest, 2005. 239.
39 Szili, Sándor: Voznyiknovenyije i isztocsnyiki tyeorii kolonyizacii Sz.
M. Szolovjova. In: Voproszi Isztorii, 2002/6. 150154.
40 Szili, Sándor: K voproszu ob isztokah jevrazijszkoj igyei. Vlijanyije
fiziko-antropologicseszkoj tyeorii A. P. Scsapova na formirovanyije vzgljadov
jevrazijcev. In: Szvák, Gyula (red.): Meszto Rosszii v Jevrope/The Place of
Russia in Europe. (Ruszisztikai Könyvek V.) Budapest, 1999. 263269.;
Uõ: Sz. V. Bahrusin i razrabotka voproszov isztorii Szibiri XVIXVII vv. In:
Szvák, Gyula (red.): Meszto Rosszii v Jevrope i Azii: Szbornyik naucsnih
trudov. Budapest  Moszkva, 2010. 231240.; Uõ: R. G. Szkrinnyikov i konceptualnaja problema priszojegyinyenyija Szibirszkovo hansztva k Rosszii.:
Opit diszkusszii v pozdnyej szovjetszkoj isztoricseszkoj nauke. In: Szvák, Gyula  Tyumencev, I. O. (red.): Ruszisztyika Ruszlana Szkrinnyikova. Szbornyik sztatyej pamjatyi professzora R. G. Szkrinnyikova, v cseszty jevo
80-letyija. (Ruszisztikai Könyvek XXX.) Budapest, 2011. 2241.; Uõ: V. A.
Alekszandrov kak isztorik Szibiri i desztalinizacija isztoricseszkoj nauki v
SzSzSzR. In: Szvák  Filippov  Gyimesi (red.): Isztorik i mir  mir isztorika, 229238.
38
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jedelmek titulatúrájában, új módon interpretálta a Codex Gertrudianus miniatúráinak képprogramját, és pontosította a kézirat
keletkezésének idejét.41
A Moszkvai Rusz korát érintve kevéssé tanulmányozott epizódokat rekonstruált, illetve ismeretlen tényeket tárt fel a magyarorosz kapcsolatok körébõl.42
Magyarra fordította és kommentárokkal látta el a középkori
orosz történelem legfontosabb forrásait, többek között az ún.
Bõvített Pravdát, Ilarion metropolita elmélkedését A törvényrõl
és a kegyelemrõl, részleteket a Régmúlt idõk krónikájából, a Százcikkelyes zsinat határozatait stb.43 Szili Sándor tolmácsolásában
olvashatja a magyar közönség Ruszlan Szkrinnyikov hazánkban
publikált könyveit.44
Filippov Szergej a ruszisztikai mesterszakon az orosz egyháztörténetrõl, a 19. századi orosz kultúráról és eszmetörténetrõl
tart órákat, nem véletlen, hogy publikációi is jórészt ebben a körben íródtak az utolsó másfél évtizedben. Eleinte a 17. századi
Szili Sándor: Izjaszlav Jaroszlavics kijevi fejedelem bulláinak jelképrendszere. (A rózsa mint keresztény szimbólum a 11. századi keleti szláv történelemben: I.) In: Századok, 2010/2. 373394.; Uõ: Kagan  A Rulers Title in Early
Eleventh-Century Kievan Rus? Ilarions On Law and Grace as a Historical
Source. In: CanadianAmerican Slavic Studies, vol. 47. No. 4. 373385.;
Uõ: A Codex Gertrudianus datálása. (A rózsa mint keresztény szimbólum a 11.
századi keleti szláv történelemben: II.) In: Századok, 2011/2. 419455.
42 Szili Sándor: Magyar vitézek cári zsoldban a 16. század végén  17. század elsõ felében. In: Ágoston Magdolna (szerk.): Találkozások Oroszországgal: a 2002. január 26-án megtartott Interdiszciplináris Professzori
Szeminárium anyaga. (Oroszország népeinek története 9. köt.) Szombathely, 2003. 97108.; Uõ: Hunyadi Mátyás szövetsége és a magyarkérdés
az orosz diplomáciában a 1516. század fordulóján. In: Századok, 2009/4.
773800.
43 Szili Sándor (szerk.): A középkori orosz történelem forrásai. Egyetemi
segédkönyv. Budapest, 2005. 318.; Uõ (szerk.): A normannkérdés az orosz
történelemben. I. Források. Budapest, 2009. 327.
44 Szkrinnyikov, Ruszlan: Az Orosz Birodalom születése. Budapest,
1997. 323.; Uõ: Puskin halála. Budapest, 2000. 278.
41
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vallási küzdelmekrõl írt tanulmányokat,45 majd ebbõl védte meg
PhD-disszertációját, amely 2007-ben könyv alakban is megjelent
Religioznaja borba i krizisz tragyicionalizma v Rosszii XVII veka címmel. (A régi orosz történelemmel és kultúrával való foglalkozásának mintegy melléktermékét alkotta az Olga fejedelemasszonyról szóló évkönyvbejegyzések, illetve a Poveszty o
Gore-Zlocsasztyii újfajta interpretációjának kísérlete.46)
Késõbb érdeklõdése egyre inkább a 19. századi oroszországi
európaizáció problémái felé irányult, illetve azt vizsgálta, hogy
az európai ideológiai koncepcióknak mi lett a sorsuk orosz talaPéldául: Filippov, Szergej: O metafore szimfonyii primenyityelno k
russzkoj isztorii. In: Zoltán András  Banczerowski, Janusz  Han Anna 
Kassai Ilona  Nyomárkay István (szerk.): Nyelv, stílus, irodalom (Köszöntõ könyv Péter Mihály 70. születésnapjára). Budapest, 1998. 133
139.; Uõ: Raszkol v russzkoj cerkvi i jugo-zapadnorusszkaja ucsonoszty. Doklad na konferencii Jaziki v Velikom knyazsesztve Litovszkom i sztranah szovremennoj Centralnoj i Vosztocsnoj Jevropi: migracija szlov, virazsenyij i igyej.
Budapest, 67 aprelja 2000. In: Studia Russica XVIII. Budapest, 2000.
6570.; Uõ: Bil li patriarh Nyikon papisztom? In: Studia Russica XX.
Budapest, 2003. 109116.; Uõ: Obrjadoverije kak isztoricseszkaja problema.
In: Szvák, Gyula (red.): Novije napravlenyija i rezultati v ruszisztyike/New Directions and Results in Russistics. (Ruszisztikai Könyvek
XVI.) Budapest, 2005. 98104.; Uõ: Religioznaja borba v Rosszii szeregyini
XVII v. i krizisz tragyicionnoj kulturi. In: Szokolov, Makárné (red.): Isszledovanyija po russzkoj lityerature i kulture: Ruszisztyika v Budapestszkom unyiverszityetye imenyi Etvesa Loranda. Budapest  Moszkva, 2005. 2442.; Uõ: Zarozsgyenyije osznovnih interpretacij raszkola v
russzkoj cerkvi. In: Szvák, Gyula (red.): Regionalnije skoli russzkoj isztoriografii/Regional Schools of Russian Historiography. (Ruszisztikai
Könyvek XVIII.) Budapest, 2007. 130139.
46 Lásd: Filippov, Szergej: Knyaginya Olga kak palomnyica. In:
Moskovich, Wolf  Schwarzband, Shmuel (reds.): Jews and Slavs. Vol. 10.
Semiotics of Pilgrimage. Jeruzsálem, 2000. 3342.; Uõ: Hrisztyianszkaja
szvjatoszty i jazicseszkaja magija v letopisznom povesztvovanyii o knyaginye
Olge (Hrisztyianszkaja mudroszty i jazicsaszkaja mudroszty). In: Studia
Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2001/12. 7394.; Uõ: Zlaja

szugyba dobrovo
cseloveka. In: Szitár Katalin  Faryno, Jerzy  Thomka
Beáta  Verc, Ivan (szerk.): A szó élete (Tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád tiszteletére). Budapest, 2004. 1320.
45
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jon.47 Oktatási feladatainak szerves része volt, hogy forrásköteteket állított össze a 19. századi orosz történelembõl,48 illetve
egy egyetemi jegyzet szokásos színvonalát jóval meghaladó
szintézist írt 2010-ben Az orosz eszme alakváltozásai. Az orosz
konzervativizmus, liberalizmus és radikalizmus címmel.
Munkásságának rövid ismertetése nem lenne teljes, ha nem
emlékeznénk meg arról, hogy a Ruszisztikai Központ orosz
nyelvû kiadványainak fordítása legnagyobbrészt az õ munkáját
dicséri, neki köszönhetõ, hogy mûveink autentikus módon és
formában jelenhetnek meg a nemzetközi ruszisztikában.
Gyóni Gábor 2007-ben védte meg kandidátusi disszertációját
Jekatyerinburgban, amelyben bemutatta a magyarországi õshaza-elképzelések evolúcióját.49 Számos publikációja jelent meg a
korai magyar történet témájában orosz, magyar, angol nyelven.
Közvetítette az uráli tudósok elgondolásait a Baskíria és a Közép-Urál területén található, általuk magyarnak vélt helynevekrõl;50 a kutatásban eddig figyelembe nem vett, a középkori keleti
47 Filippov, Szergej: Obraz Moszkovszkoj Ruszi v szporah mezsdu szamobitnyikami a jevropeisztami v XIX veke (Karamzin, Csaadajev, szlavjanofili).
In: Szvák, Gyula (red.): Meszto Rosszii v Jevrazii/The Place of Russia in
Eurasia. (Ruszisztikai Könyvek IX.) Budapest, 2001. 274282.; Uõ: A politikai gondolkodás kezdetei Oroszországban. Karamzin a régi és új Oroszországról (Zarozsgyenyije polityicseszkoj miszli v Rosszii. Karamzin o drevnyej i
novoj Rosszii). In: AETAS, 2003/1. 532.; Uõ: Episztoljarnij pojegyinok.
Puskin i Csaadajev o cerkvi, goszudarsztve i jevropejszkoj civilizacii. In:
Atanaszova-Szokolova Denise  Han Anna  Hollós Attila (szerk.): Sub
Rosa (Köszöntõ könyv Léna Szilárd tiszteletére). Budapest, 2005. 161
173.; Uõ: Pervije rosszijszkije konszervatori i problema mogyernyizacii Rosszii
(pervaja polovina XIX veka). In: Szvák  Gyimesi (red.): Goszudarsztvo i
nacija v Rosszii, 207213.
48 Filippov, Szergej (szerk.): Az újkori orosz történelem forrásai. XVIII.
század. Budapest, 2006.; Uõ: Az újkori orosz történelem forrásai. XIX. század.
Budapest, 2007.
49 A disszertáció bizonyos módosításokkal könyv alakban is megjelent: Gyóni, Gábor  Ovcsinnyikova, B. B.: Protovengri na Urale v trudah
rosszijszkih i vengerszkih isszledovatyelej. Jekatyerinburg, 2008.
50 Gyóni, Gábor: Hungarian Traces in Place-Names in Bashkiria. In:
Acta Ethnographica Hungarica, 2008/2. 279305.
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szláv krónikák szövegébõl levonható érvekkel támasztotta alá,
hogy Julianus barát 1235-ben Biljar közelében akadt a keleti magyarokra.51
Még aspiráns korában keltette fel érdeklõdését a középkori
Novgorod története és az eltérõ Novgorod-értelmezések problematikája. E témában megjelent néhány fontosabb cikke.52 Különbözõ recenziókban hívta fel a figyelmet az oroszországi történettudomány és a nemzetközi ruszisztika újabb eredményeire.53
Tudományos érdeklõdése kiterjed Oroszország nemzetiségi
viszonyainak változására, mely kezdetben a finnugor (uráli) népek történetére,54 illetve az oroszországi nemzetiségi politika
magyarországi interpretációjára vonatkozott;55 késõbb  felismerve a probléma általános jelentõségét  adattár formában
összegezte az oroszországi (szovjet) népszámlálások nemzetiségi és nyelvi mutatóit (magyar nyelven).56
Gyóni, Gábor: Ekszpegyicii vengerszkih dominyikancev na Vosztok v
XIII veke. In: Szvák  Filippov  Gyimesi (red.): Isztorik i mir  mir isztorika, 5160.
52 Gyóni, Gábor: Velikij Novgorod v rosszijszkoj isztoriografii sz szeregyini 80-h godov XX veka. In: Szvák, Gyula (red.): Rol goszudarsztva v isztoricseszkom razvityii Rosszii/The Role of the State in the Historical
Development of Russia. (Ruszisztikai Könyvek XXVII.) Budapest, 2011.
5261.; Uõ: R. G. Szkrinnyikov i Velikij Novgorod. In: CanadianAmerican
Slavic Studies, vol. 47. No. 4. 386398.
53 Pl. Gyóni Gábor. Szvák Gyula: Az orosz paradigma. In: Klió, 2010/3.
2630.; Uõ: Andrej Vlagyimirovics Golovnyov: A mozgás antropológiája. In:
Klió, 2011/1. 1824.; Uõ: Az Ankungyinov-ügy. Egy európai kalandor
Moszkóviából. In: Klió, 2012/3. 4850.; Gyóni Gábor: J. Sz. Pivovarov 
Szvák Gyula (szerk.): Oroszország helye Európában és Ázsiában. In: Klió,
2012/1. 3035.
54 Gyóni, Gábor: Rannyije kontakti finno-ugorszkih narodov sz vosztocsnimi szlavjanami. In: Uõ (red.): Isztoricseszkaja uralisztyika i ruszisztyika
na Urale i v Budapeste II. Budapest, 2012. 4254.
55 Pl. Gyóni, Gábor: Gyinamika csiszlennosztyi uralszkih narodov v
Rosszii. In: Szvák, Gyula (red.): Isztoricseszkaja uralisztyika i ruszisztyika na Urale i v Budapeste. Budapest, 2011. 77105.
56 Gyóni Gábor: A történelmi Oroszország népei. Adattár. (Ruszisztikai
Könyvek XXVI.) Budapest, 2011.
51
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2010 óta az oroszvilag.hu információs portál szerkesztõjeként jelentõs szerepet játszik a posztszovjet térségrõl szóló valósághû információk magyarországi közvetítésében.

*

A Ruszisztikai Központnak a kezdetektõl, elõdjének alapításától
tagja volt és ma is a mûhelyéhez tartozik még két tapasztalt
kutató.
Sz. Bíró Zoltán korábban figyelemre méltó tanulmányokat
publikált az orosz liberalizmusról és az orosz sajátosságok eszmetörténeti aspektusairól,57 s a 19. század második fele, 20. század eleje iránti érdeklõdése azóta is megmaradt, erre bizonyság
hamarosan megjelenõ monográfiája, Az elmaradt alkotmányozás:
Oroszország a XIX. század második felében. A másik történelmi idõszak, amely régóta foglalkoztatja, a késõi szovjet fejlõdés 70-es
éveivel kezdõdik, és a mával végzõdik. Ez irányú kutatásait
két hosszabb tanulmányban foglalta össze.58
Sz. Bíró Zoltán azonban mára már elsõsorban a mai Oroszország szakértõjeként ismert, mégpedig Magyarország vezetõ
szakértõjeként, amit éppen elemzéseinek mély történelmi beágyazottsága tesz lehetõvé számára. Ezek a tanulmányok kül-,
biztonság- és energetikapolitikai kérdéseket éppúgy feldolgoznak, miként az orosz gazdaságban tapasztalható tendenciákat,
illetve azok politikai folyamatokra gyakorolt hatását. Az elsõ kérdéscsoport uralta a 2008-ban megjelentetett Oroszország visszatérése címû tanulmánygyûjteményét. Míg a 2012-es újabb kötetet
(Oroszország: válságos évek) az a két tanulmány határozza meg,
Sz. Bíró Zoltán: Liberalizmus a századelõ Oroszországában. In: Múltunk, 1998/34. 344375.; Uõ: Az orosz történelmi fejlõdés különössége: rivális
koncepciók és az önreflexió hagyományai. In: Replika, 1995/1920. 93102.
58 Sz. Bíró Zoltán: Politikatörténeti vázlat a késõi Szovjetunióról. In:
Krausz Tamás  Sz. Bíró Zoltán (szerk.): Peresztrojka és tulajdonáthelyezés. Tanulmányok és dokumentumok a rendszerváltás történetébõl a
Szovjetunióban (19851991). (Ruszisztikai Könyvek XII.) Budapest, 2003.
1151.; Uõ: A szovjet végjáték. In: Megroppant a világrend. 19891991.
(Célok, szereplõk, következmények). Budapest, 2013. 2149.
57
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amely a globális gazdasági válság 2008-as hullámának hatását és
következményét elemzi. S hogy a tulajdonképpeni történelemhez sem lett hûtlen, jól látszik legutóbbi, az ún. eszmei kollaboráció jelenségérõl írt tanulmányából a II. világháború idején
megszállt szovjet területekrõl.59
V. Molnár László a történettudomány kandidátusa, fõ kutatási
területe a 1819. századi magyarorosz kulturális kapcsolatok
története. A témakörben publikált, széles körû levéltári forrásbázist feldolgozó monográfiái alapmûveknek számítanak.60
Több átfogó elméleti-módszertani cikket61 és számos tanulmányt
szentelt a problémakör tanulmányozásának. Az utóbbiak közül
külön figyelmet érdemel a magyar orvosok62 és pedagógusok63
oroszországi munkásságának bemutatatása. Felvázolta Tessedik
Sámuel és Andrej Szamborszkij (a két jeles agrárszakember,
Sz. Bíró Zoltán: Akik meggyõzõdésbõl kollaboráltak. Gondolatok egy
orosz dokumentumkötet kapcsán. In: Világtörténet, 2013/4. 515530.
60 V. Molnár László: Magyarorosz kulturális kapcsolatok (17501815).
Piliscsaba, 2000.; Uõ: Életutak találkozása 17031848. (Érdekes fejezetek a
tudományos kapcsolatok történetébõl). Piliscsaba, 2004.; Uõ: Magyarok és
oroszok a kulturális kapcsolattörténet tükrében (17111825). Keszthely, 2010.;
Uõ: Utak egymás felé (Magyarorosz kapcsolattörténeti adalékok 17111848.)
Tanulmánykötet. Keszthely, 2011.
61 V. Molnár László: Magyarorosz kulturális kapcsolatok a XVIII. században. In: Valóság, 2001/3. 6370.; Uõ: Kulturális kontaktológia és történelemtanítás. In: Történelem (Módszertani lap), 2003/1. 111.; Uõ: Szomszédok  egymás között, egymásról. A 18. századi magyarorosz kulturális
érintkezések problématörténeti vázlata. In: Világtörténet, 2004/tavasz  nyár,
4452.; Uõ: Magyarok és oroszok a kapcsolattörténet tükrében. (A XVIII. századi kulturális érintkezések tanulságai.) In: Szvák Gyula (szerk.): A magyar
orosz kapcsolatok tizenkét évszázada. Budapest, 2005. 3944.
62 V. Molnár László: Magyar medikusok II. Katalin Oroszországában.
(Kapcsolattörténeti portrévázlatok.) In: Fischer Ferenc  Hegedûs Katalin 
Majoros István  Vonyó József (szerk.): A Kárpát-medence vonzásában
(Tanulmánykötet Polányi Imre emlékére). Pécs, 2001. 543566.
63 V. Molnár, László: Gyejatyelnoszty pedagogov-vihodcev iz Vengrii v
Rosszii (17031848). In: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2004/34. 315339.; Uõ: Megyik i pedagog Janos Orlai (17701829) v
Rosszii. In: Bebesi György (szerk.): Specimina Nova. (A Pécsi Tudományegyetem Történeti Tanszékeinek Évkönyve). Pécs, 2001. 198216.
59
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lelkész és pedagógus) életmûvének hasonló vonásait, szakmai
együttmûködésük eredményeit,64 rekonstruálta a Magyarország-kép változását az orosz utazók naplóbejegyzéseiben,65
érdekes adalékokat közölt a tokaji Orosz Borvásárló Bizottság
mûködésérõl.66
V. Molnár László legkedveltebb korszaka a 18. század, azon
belül II. Katalin császárnõ uralkodása.67 Érdeklõdésének köszönhetõen sikerült plasztikusan megrajzolnia az évszázad több
kiemelkedõ személyiségének portréját.68
A Ruszisztikai Központ elmondhatja magáról, hogy elõadóként vagy külsõ tagként még számos ruszista tartozik szellemi
vonzáskörzetébe. Itt nincs terünk részletes ismertetést adni
munkásságukról, csupán monográfiáik felidézésével  amelyek
mind a központ Ruszisztikai Könyvek sorozatában jelentek meg
 jelezzük, hogy a Ruszisztikai Központ az orosz történet és kultúrtörténet legváltozatosabb témái kutatásának gyûjtõ- és befogadó helye és egyben inspirálója. Közép- és kora újkori tematikájú volt Radnóti Klára Európa Moszkóvia-képe a XVXVI. században
64 V. Molnár László: Életutak találkozása  Tessedik és Szamborszkij.
(Kapcsolattörténeti adalékok két polihisztor tevékenységéhez.) In: Valóság,
2002/8. 2232.
65 V. Molnár László: Orosz utazók feljegyzései Magyarországról a 17. század végétõl 1815-ig. In: Hungarológia, 1999/12. 5083.
66 V. Molnár László: Tokaji borok a cárok asztalán. In: Világtörténet,
1998/tavasz  nyár, 37 44.
67 V. Molnár László: II. Katalin és a török félhold. In: Valóság, 2007/4.
2738.; Uõ: II. Katalin (17621796). In: Szvák Gyula (szerk.): A tizenkét
legnagyobb orosz. Budapest, 2009. 217235.; Uõ: II. Katalin és a francia
métely. In: Valóság, 2012/5. 1626.
68 V. Molnár, László: Nyemeckije ucsonije v Petyerburgszkoj akagyemii
(17251800). In: Szvák, Gyula (red.): Meszto Rosszii v Jevrazii/The Place
of Russia in Eurasia. (Ruszisztikai Könyvek IX.) Budapest, 2001. 266
274.; Uõ: Mihail Lomonoszov, csjo imja noszit Moszkovszkij universzityet. In:
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2006/12. 123139.;
Uõ: Alekszandr Vasziljevics Szuvorov (17301800). In: Szvák Gyula (szerk.):
A tizenkét legnagyobb orosz. Budapest, 2009. 157176.; Uõ: Oroszország
megmentõje, Napóleon legyõzõje (Mihail Kutuzov tábornagy, 17451813). In:
Valóság, 2013/8. 1013.
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(2002), Bótor Tímea A tatár függéstõl az önálló uralkodóig. A Moszkvai Fejedelemség története a nagyfejedelmi végrendeletek (13361462)
tükrében (2011) és Kriza Ágnes A középkori orosz képvédõ irodalom
(2011) címû mûve. A 20. század egy-egy jelentõs kérdésének
szentelt monográfiát Bebesi György (A Feketeszázak. Az orosz szélsõjobb kialakulása a századelõn, 1999), Czéh Zoltán (A Gulag mint
gazdasági jelenség, 2003), Halász Iván (A tábornokok diktatúrái  a
diktatúrák tábornokai. Fehérgárdista rezsimek az oroszországi polgárháborúban 19171920, 2005) és Varga Éva Mária [Magyarok szovjet
hadifogságban (19411956) az oroszországi levéltári források tükrében,
2009]. A szovjet korszak egyes kultúrtörténeti vonatkozásairól
szintén fontos monográfiák születtek Gyimesi Zsuzsanna
(Andrej Platonov prózája és Pavel Filonov festészete, 2010) és Forgács
Iván (Filmtörténetek olvadása. Az 1950-es évek második felének szovjet-orosz filmmûvészete, 2011) tollából.
A budapesti Ruszisztikai Központ természetesen nem légüres térben mûködik. Korábbi tanulmányomban már megemlékeztem arról, hogy Pécsett, Debrecenben, Egerben, Nyíregyházán, Szegeden, Szombathelyen, de még Békéscsabán is jelentõs
ruszisztikai kutatások folytak,69 amelyek folytatódtak az elmúlt
bõ évtizedben is. Itt csupán egy-egy mûvükre való hivatkozással
szeretném érzékeltetni, hogy Font Márta, Sashalmi Endre,70
Kolontári Attila,71 Bodnár Erzsébet,72 Gebei Sándor,73 Makai
Lásd részletesebben: Szvák, Gyula: Vengerszkaja ruszisztyika v
gyeszjatyiletyije szmeni rezsima. In: Uõ (red.): Novije napravlenyija i rezultati v ruszisztyike/New Directions and Results in Russistics. (Ruszisztikai Könyvek XVI.) Budapest, 2005. 1417.
70 Sashalmi Endre: Trónöröklés és isteni jogalap Nagy Péter uralkodása
idején  az írott források és az ikonográfia tükrében. Pécs, 2013.
71 Kolontári Attila: Magyarszovjet diplomáciai, politikai kapcsolatok
19201941. Budapest, 2009.
72 Bodnár Erzsébet: A keleti kérdés és a Balkán az orosz külpolitikában a
19. század elsõ felében (tanulmányok). Budapest, 2008.
73 Gebei, Sándor: Odna gyiplomatyicseszkaja illuzija: szugyba szojuza
Transzilvanszkovo knyazsesztva i Zaporozsszkovo vojszka. In: ChynczewskaHennel, Teresa  Kroll, Piotr  Nagielski, Mirosl/aw (red.): 350-lecie Unii
Hadziackiej (16582008). Varsó, 2008. 507530.
69
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János,74 Czövek István,75 Varga Beáta,76 Ágoston Magdolna77 és
Kurunczi Jenõ78 milyen jelentõs mértékben gazdagította az elmúlt másfél évtizedben is a Magyarországon folyó orosz történeti kutatásokat. Méltán hozzájuk sorolhatjuk a Budapesten,
de más intézményben dolgozó Baráth Magdolnát79 és Seres
Attilát80 is. A felsorolt kutatók egyben a 2006-tól új összetételben
(elnök: Szvák Gyula, társelnök: Krausz Tamás, alelnök: Font
Márta, Gebei Sándor, titkár: Gyóni Gábor) mûködõ Magyar
Orosz Történész Vegyesbizottság Magyar Tagozatának tagjai.
Gyümölcsözõ együttmûködésük jól példázza, hogy a nemzeti
historiográfia akkor lehet igazán sikeres, ha a lehetõ legszélesebb
tudományos összefogáson alapul. Ebbe természetesen beleértendõ a nemzetközi beágyazottság is, amire igazán nem panaszkodhatunk, hiszen a külföldi  elsõsorban oroszországi  kollégákkal közös konferenciáink, köteteink, azok nemzetközi recenzáltsága, szerkesztõbizottság-beli tagságaink biztos alapját jelentik a világ ruszisztikájában való alkotó jelenlétnek.

*

Makai, János: Problematyika jegyinsztva drevnyerusszkovo goszudarsztva. In: Iszlamov, T. M.  Rogozsin, N. M. (red.): Goszudarsztvennoszty, gyiplomatyija, kultura v Centralnoj i Vosztocsnoj Jevrope XI
XVIII vekov. Moszkva, 2005. 2137.
75 Czövek István: Magyarország és Ausztria az orosz sajtó tükrében.
Nyíregyháza, 2006.
76 Varga Beáta: Önállóság, autonómia vagy alávetettség? Ukrajna 1648
1709 között. Szeged, 2008.
77 Ágoston, Magdolna: Velikoknyazseszkaja pecsaty 1497 g. K isztorii
formirovanyija russzkoj goszudarsztvennoj szimvoliki. Moszkva, 2005.
78 Kurunci, Jenõ: Regionalnoszty i ukladnoszty (szocialno-ekonomicseszkije otnosenyija) v kresztyjanszkih hozjajsztvah po otgyelnim sztyatyiszticseszkim dannim (18611914 gg.). In: Szvák, Gyula (red.): Regionalnije skoli
russzkoj isztoriografii/Regional Schools of Russian Historiography. (Ruszisztikai Könyvek XVIII.) Budapest, 2007. 168174.
79 Baráth Magdolna (szerk.): Szovjet nagyköveti iratok Magyarországról
19531956. Kiszeljov és Andropov titkos jelentései. Budapest, 2002.
80 Seres Attila: Magyarszovjet gazdasági kapcsolatok 19201941. Budapest, 2010.
74
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Egy mûhelynek meglehetnek a maga historiográfiai eredményei
és helye a historiográfiában. Ezek azonban múltjának részei.
A jövõje a szakmai utánpótlásától függ. A korszak, amelyben
élünk, nem kedvez a humán tudományoknak sehol a térségben, így Magyarországon sem. A szakmai pozíciókat megtartani
is nehéz, nemhogy fejleszteni. Mégis optimizmusra adhatnak
okot azok a PhD-hallgatók, akik a Ruszisztikai Programot választották, s akiknek témaválasztása egyúttal a Ruszisztikai Központ jelenlegi kutatói irányultságára is fényt vet. Négyen (Kecskeméti Gábor, Kõszeghy Zsolt, Suhajda Szabolcs, Gémesi Ferenc) a magyarok oroszképét kutatják, kronológiailag egymásra
épülõ módon, a 17. század elejétõl a 20. század végéig,81 míg két
aspiráns (Szaniszló Orsolya és Nagy Szilvia) nõtörténeti kutatásokat folytat a 1819. században, Jóni Eszter pedig a szovjet feminizmus történetérõl. A szovjet korszak különbözõ aspektusaival
(a szovjet patriotizmus ideológiatörténete, az ukrajnai éhínség
historiográfiája és értelmezése, a szovjet történelemoktatás története) még további három (Szalai László, Pölhe Dóra, Szamborovszkyné Nagy Ibolya) doktorandusz foglalkozik. A KeletEurópa Történeti Doktori Programmal való szoros együttmûködés keretei között szintén több PhD-hallgató kutatja érintõlegesen az orosz/szovjet történelem számos fontos részkérdését.
Történész vagyok, a múltat kutatom. Ezért aztán nincs kész
sémám vagy receptem a jövõre. Azt tudom, hogy 2015-ben 25.
évét írja az elõd, a Ruszisztikai Intézet és huszadik évét a Ruszisztikai Központ. Negyedszázada még nem volt budapesti
mûhelye az oroszságtudománynak, mára pedig már híre is
van a világban. Reménykedünk, hogy így lesz ez a következõ 25
évben is.

Ezek elsõ eredményei olvashatók Szvák, Gyula (fõszerk.): Obrazi
Rosszii sz XVII po XXI vv. (Poszt-szovjet Füzetek XIX.) Budapest, 2013.
címû kötetben.
81
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Az árja szlávok és a turáni muszkoviták:
´
F. Duchinski
teóriája és kritikai visszhangja
És mit meg nem tettünk azért, hogy Európa a sajátjának ismerjen el minket, európainak, csakis európainak és nem tatárnak.
Európa felé csúsztunk-másztunk szüntelenül és rendületlenül,
magunk ajánlkoztunk minden ügyükben és apró-cseprõ dolgukban. Egyszer erõnkkel rájuk ijesztettünk, odaküldtük a seregünket, hogy megmentsük a cárokat, másszor meghajoltunk elõtte,
amire nem lett volna szükség, és biztosítottuk, hogy minket az
Isten is arra teremtett, hogy Európát szolgáljuk, és, hogy boldoggá tegyük õt.
(F. M. Dosztojevszkij:
Gök-Tepe. Mit jelent nekünk Ázsia?)

Az orosz eszmetörténet híres arról, hogy jelentõs figyelmet fordít saját magára, önmagára reflektál. Különösképpen sokat gondolkodtak (és gondolkodnak) az oroszok a világban és a világtörténelemben betöltött helyükön és mindenekelõtt az Európához való viszonyukon. Mióta pedig Nagy Péter ablakot nyitott
Európára, végeláthatatlan azon írások sora, amelyek azon töprengenek, mi is látható ezen az ablakon túl, tán ugyanaz-e, mint
az ablak másik oldalán. Amennyiben pedig a válasz igen, nem
lenne-e ésszerûbb inkább egy ajtót vágni a falba, és azon
közlekedni, ha meg nem, akkor nem kellene inkább szép csendben befalazni ezt az ablakot is. Csaadajevtõl elkezdve a szlavofileken át Danyilevszkijig és tovább, végig jelen van az Európához fûzõdõ rokon vagy mostoha viszonyról való gondolkodás
az orosz eszmetörténetben. Cikkem témája azonban nem ebbõl
az eszmetörténeti folyamból merít, hanem az ablakon túlról,
amely ugyanúgy kitermelte és kitermeli a saját írásait Oroszország és Európa viszonyáról. Egy olyan szélsõséges, faji alapú
teória és az arra adott kritikai írások rekonstrukciója a célom,
amely mára már többé-kevésbé feledésbe merült, de egy idõben
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nagy hatással volt az ukrán politikai gondolkodás fejlõdésére.1
A teória szülõatyja Franciszek Duchiński, aki azt állította, hogy
míg a lengyelek és ukránok igazi szlávok, és Európa árja népei
közé tartoznak  addig az oroszok, úgy igazán, lényegüket tekintve, lelkük mélyén nem szlávok, hanem a turáni népek
egyike.2

Franciszek Duchiński élete és fõbb gondolatai

Kínai arcuk volt, pontosan olyan, mint a teásdobozokra festett férfiaknak.
(Lord Aberdeen, az orosz hadsereghez érkezõ kozák
csapatokról 1813-ban)

Franciszek Duchiński (1816 1893) mondhatni kívül rekedt a
történelemtudomány látókörén, mert ukranofil lengyelként
két nép történelmi emlékezetének határvidékére sodródott.
Ilyen határvidék-személyiségek közé tartozott még például
Hipolit Terlecki vagy Michal/ Czajkowski.3 Az ilyen személyek
élete többnyire a homályba vész, mert életük során nem kötelezõdtek el egyetlenegy nép iránt, s az alapvetõen egy lojalitást
megkövetelõ nemzeti diskurzusok nem érdekeltek az ilyen életrajzok tanulmányozásában. Ezeknek a személyeknek az élete
szürke foltként tûnik fel a népek képzeletében élõ fekete-fehér
földrajzi térképeken, és csak bonyolítja az egyszerûsítésre törekvõ identitásépítõ struktúrákat és narratívákat. Ivan Lysiak
Rudnytsky történész azonban felhívta a figyelmet arra, hogy ez
Rudnytsky, Ivan Lysiak: Essays in Modern Ukrainian History. Edmonton, 1987. 187.
2 Az esszé terminológia szempontjából követi a vizsgálat alatt álló
szövegek szóhasználatát. Tehát amely szöveg kisorosz vagy délorosz
néprõl beszél, annak kapcsán az idézeteken kívül, én is ezeket az elnevezéseket alkalmazom.
3 Ezen személyiségek életét és hatását az ukrán politikai gondolkodásra lásd részletesebben: Rudnytsky: Essays
1
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nem volt mindig így: Franciszek Duchiński gondolatai és írásai
egykoron nagy hatással voltak az ukrán nemzetépítõ és -erõsítõ
diskurzus alakulására, ezért maguk a gondolatok és az általuk
kiváltott reakciók vizsgálata elengedhetetlen. Duchiński fõbb
gondolatainak bemutatását követõen két álláspontot, Ny. I.
Kosztomarov és Jan Baudouin de Courtenay kritikai álláspontját
fogom elemezni, de elõtte néhány szóban bemutatom Duchiński
életútját.

*

Franciszek Duchiński dzsentricsaládban született 1816-ban, a
Dnyeper jobb partján. Fiatalkorát Kijevben töltötte, és tanításból
tartotta el magát tizenkét éven keresztül.4 Késõbb Párizsba emigrált, és tagja lett a Czartoryski herceg körül kialakult szûk körnek, együtt Michal/ Czajkowskival és Hipolit Terleckivel. Egy
rövid ideig Isztambulban is élt, de 1856-ban visszatért Párizsba.
Rudnytsky szemében az ezután következõ évek jelentették
Duchiński életének legtermékenyebb idõszakát,5 tele publikációkkal és nyilvános elõadásokkal. Fontos még kiemelni
Duchiński életútjából mély kötõdését Kijev városához. Nem
véletlen, hogy gyakran adta ki lengyel munkáit Franciszek
Duchiński Kijowianin, francia írásait pedig Duchiński de
Kiew néven.
Mielõtt rátérnék a kritikai szövegek elemzésére, néhány szóban összefoglalom és kiemelem Duchiński írásainak fõbb pontjait.6 Giller, bár munkájában meglehetõsen elfogultan és apologetikusan viszonyul Duchiński személyéhez, igen tömören és
.
Uo. 187.; Részletesebb életrajz: Giller, Agaton: O zyciu i pracach
Franciszka Henryka Duchiń skiego kijowianina. Lvov, 1885. http://mnib.org.
ua/kniga/027/
5 Rudnytsky: Essays, 188.
6 Duchiński fõbb gondolatainak angol nyelvû összefoglalását lásd:
Shlapentokh, Dmitry: Slavic, European, or Asiatic? F. H. Duchinski on the
Origins of the Russian People. In: The European Legacy, vol. 19. No. 1.
6071.
4
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lényegre törõen foglalja össze reformjait és jelentõségét: véleménye szerint Duchiński tevékenységével
reformokat hozott a történelemtudományba: bemutatta két egymásnak feszülõ civilizáció karakterét: az
ázsiai és az európai civilizációét, melyet a Dnyeper medencéje választ el egymástól; elhintette a kisoroszok
nemzeti tudatra ébredésének magvait; bebizonyította,
hogy Moszkva nem szláv eredetû, és hogy teljesen különbözik az igaz szlávoktól, akik közé a ruszinok és a
lengyelek tartoznak 7

Valóban ez Duchiński fõ üzenete dióhéjban. Szeretném
azonban gondolatainak még két további pontjára felhívni a
figyelmet. Egyrészt fontos kiemelni, hogy Duchiński írásai akadémiai szempontból nem tekinthetõk egy megbízható kutató
munkáinak,8 bár saját maga tudományként tekintett és hivatkozott írásaira. A terminológia használata szövegeiben nem következetes és nem megalapozott, gyakran ismétel megállapításokat,
a történelmi adatokat pedig láthatóan önkényesen és elfogultan
használja.9 Egy dokumentum eredetisége, illetve megbízhatósága azonban gyakran kevés összefüggésben van az általa kifejtett
hatással. Az orosz történelemben több ilyen dokumentumról is
tudunk, pl. Nagy Péter végrendelete vagy a Cion bölcseinek
jegyzõkönyve, amelyek, bár hamisságuk bizonyított, újra és újra felbukkannak a történelem tengerén, hiszen mindig akad
olyan csoport, amelynek érdeke fûzõdik az ilyen dokumentumok terjesztéséhez. Egy másik meghatározó vonása Duchiński
írásainak az, hogy faji alapon osztja Eurázsia népeit árjára és
turánira. Tagadja az orosz nép szláv származását, és ezt hang.
Giller: O zyciu, 6.
8 Rudnytsky: Essays, 188.
9 Duchiński írásai posztumusz három kötetben jelentek meg: Pisma
Francziszka Duchińskiego. T. 1. Rapperswyl, 1901.; Pisma Francziszka
Duchińskiego. T. 2. Rapperswyl, 1902.; Pisma Francziszka Duchińskiego. T. 3.
Rapperswyl, 1904.
7
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súlyozandó, elveti az orosz elnevezést is, helyette általában
muszkovita áll. Ám még ebben a terminológiai szóhasználatban sem következetes, néha azt állítja, az oroszok uráli származásúak: Tehát, Moszkva lakóinak többsége uráli származású,
nem szláv, nem indo-európai.10 Duchiński egyértelmûen
kirekesztõ attitûdöt vesz fel, célja nem az orosz nép eredetének
megtalálása, hanem az, hogy kívül tartsa az oroszokat az árja
népcsoporton, és ezáltal tagadja a lengyel és ukrán nép rokonságát az orosz néppel. Duchiński bár hajlandó volt elismerni,
hogy az orosz nyelv a szláv nyelvcsoportba tartozik, azonban
hitte és hangoztatta, hogy a turániak pusztán elsajátították,
adoptálták ezt a szláv nyelvet, és ez nem változtat a lényegükön, a karakterükön: Tudni kell, hogy csak nyelvükben szlávok,
lelkükben és civilizációjuk karakterében nem, ebben a tekintetben a muszkoviták a turáni törzsekhez tartoznak.11 Azt is látni
kell, hogy Duchiński a civilizáció fogalmát nem olyan értelemben használja, amely szerint egyes népek eljuthatnak a civilizáció magasabb fokára, bármit is jelentsen ez. Duchiński
logikájából hiányzik ez az elõremutató, ez a dinamikus elem, az
õ rendszere jól körülhatárolható, fekete-fehér, bináris oppozíciókra épülõ kategóriákat alkalmaz: aki egyszer belekerült egy
kategóriába, azt onnan semmi el nem mozdítja.

Kritikai visszhang  Ny. I. Kosztomarov (18171885)
Se a nagyoroszok, se a lengyelek ne nevezzék sajátjuknak a földet,
amelyen a mi népünk él.
(Ny. I. Kosztomarov)12

Nyikolaj Kosztomarovra, Oroszország és Ukrajna híres történészére leggyakrabban a A két orosz nép (Dve russzkije narodDuchiński: Pisma Francziszka Duchińskiego, T. 1. 114.
Uo. 7980.
12 Kosztomarov, Ny. I.: Ukrajna. (Piszmo k izdatyelju Kolokola). In: Kolokol. Pribavocsnije liszti k Poljarnoj Zvezgye. Liszt 61. 15 janvarja 1860.
10

11
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nosztyi)13 címû mûve okán emlékeznek, mely 1861-ben jelent
meg az Osznova (Alap) hasábjain. Megjelenését követõen, Kosztomarov esszéje, egy huszadik századi történész, Dorosenko
szerint maga volt az ukrán nacionalizmus bibliája.14 Ebben a
cikkében Kosztomarov valóban hangsúlyozza a nagy- és kisorosz népek közötti különbségeket, de egyúttal nem veti el egyfajta összorosz identitás lehetõségét sem, amelyet együttesen
adnának ki a nagy-, fehér- és kisorosz népek.
Kritikájában Kosztomarov nem közvetlen szólította meg
Duchińskit, hanem Duchińskitõl eredeztethetõ gondolatokra
reagált, amelyekkel a lengyel és francia sajtóban találkozott.
Ilyen gondolatok közé sorolom annak az állításnak a támogatását és terjesztését, hogy a nagyorosz nép nem tartozik a szláv
népek közé, szemben a lengyelekkel és az ukránokkal, akik az
igazi szlávok, és ezért az utóbbi két népnek kellene közelebbi
szövetségre lépnie.
Kosztomarov ezzel kapcsolatos elsõ cikke 1861-ben jelent
meg az Osznova második számában. Az Osznova központi küldetése közé tartozott a kisorosz vagy ukrán identitás definiálása.15 Kosztomarov a következõ cím alatt jelentette meg cikkét:
Válasz a (krakkói) Czas címû újság és a Revue Contemporaine címû magazin kirohanásaira.16 Ebben a cikkben Kosztomarov nem tagadja a nagyorosz népben jelen lévõ nem szláv
elemeket, de úgy gondolja, hogy ezeknek a népeknek a sorsa az
asszimiláció volt: A nagyoroszok nem finnek, hanem szlávok,
Kosztomarov, Ny. I.: Dve russzkije narodnosztyi. In: Osznova,
1861/3. 3380.
14 Rudnytsky: Essays, 195.
15 Miller, Aleksei: The Ukrainian Question: the Russian Empire and
Nationalism in the Nineteenth Century. Budapest, 2003. 77.
16 Kosztomarov, Ny. I.: Otvet na vihodki gazeti (krakovszkoj) Csasz i
zsurnala Revue Contemporaine. In: Osznova, 1861/2. 121135. Lásd még
a krakkói Czas címû újságnak az elemzése a lengyel propaganda szempontjából: Wolniewicz, Marcin: Russian barbarism in the Propaganda of
Polish January Uprising (18634). In: Acta Poloniae Historica, vol. 107. No.
1. 129164.
13
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hiszen nem ismerik a finn nyelvet, szlávul beszélnek. Igaz, hogy
jelentõs finn vér került a nagyorosz [lakosságba], de õk asszimilálódtak a szlávokba.17 Ugyanebben a cikkben hívja fel a figyelmet Kosztomarov az ilyen gondolatok kirekesztõ természetére,
és arra biztat, hogy szabaduljunk meg az ilyen szûklátókörû attitûdöktõl:
Pontosan a saját szélsõséges egyoldalúságotokat és
inkompetenciátokat bizonyítjátok azzal, hogy nem vagytok képesek kilépni a nacionalizmusalapú kirekesztõ
[látásmódból] az ennél szélesebb fogalmak körébe,
amely fogalmak fennköltebbek, továbbá közösek az
egész emberiséggel. Ahogyan nem szabad megalázni
egy egyént származása miatt, úgy nem szabad ezt tenni
egy egész nemzettel sem.18

Kosztomarov visszatér ehhez a témához egy késõbbi cikkében19 is, amelyben megdorgálja a lengyel patriótákat, amiért
tagadják a orosz elemet a délorosz népben. Rámutat, hogy
amikor lengyel narratívák (tagadhatatlanul politikai indítékoktól vezérelve) azt állítják, hogy a Piaszt- és a Jagellón-[ház] megvédte a ruszinokat a muszkovitáktól, a muszkovita szó használata tiszta anakronizmus. Kosztomarov elmagyarázza, hogy
[a] Piaszt-ház nem védhette meg a ruszinokat a
muszkovitáktól, hiszen a Piaszt-ház [uralkodása] alatt
a muszkovita név nem létezett és nem is létezhetett. A
Moszkóvia elnevezés akkor jelent meg, amikor a Moszkvai Nagyhercegség elfoglalta a keleti és északi orosz területeket, és egy szuverén államot hozott létre.20

Kosztomarov: Otvet na vihodki, 127.
Uo. 131.
19 Kosztomarov, Ny. I.: Pravda Poljakam o Ruszi. In: Osznova, 1861/10.
100112.
20 Uo. 102.
17

18
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Cikke végén Kosztomarov arra kéri lengyel testvéreit,
hogy ne tekintsenek úgy a délorosz népre, mint amely népnek
nincs körülhatárolható karaktere, és amely ezáltal megfelelõ
nyersanyagul szolgálhat a lengyel nacionalizmus számára.21
A Kosztomarov által kritizált állítások és attitûdök, amelyek
a lengyel és francia újságok hasábjain jelentek meg, feltûnõ hasonlóságot mutatnak Duchiński gondolataival. Különösen sokatmondó Kosztomarov megjegyzése a muszkovita szó anakronisztikus használatát illetõen. Kosztomarov kritikája arról
árulkodik, hogy az ilyen duchińskii szellemben írt cikkekben
Kosztomarov politikailag motivált lengyel narratívákat látott,
amelyek célja a dél/kisorosz lakosság elidegenítése valamiféle
összorosz identitástól. Jelen esetben azonban ez éppen hogy a
visszájára fordult: Kosztomarov nem felejtette még el a lengyel
igát, és elutasítja a közeledést és a szövetséget a lengyelekkel,
nem kívánja az orosz elem eltûnését és eltüntetését a délorosz
történelembõl és kultúrából. Erre azért érdemes felhívni a figyelmet, mert ez jól mutatja, hogy a 19. századi ukrán nacionalizmus számára a másik,22 akivel szemben próbálja megfogalmazni és ezáltal megkülönböztetni magát  nem mindig és nemcsak a nagyorosz nép volt, hanem hasonlóan tekintett a lengyel
népre is.

Kritikai visszhang  Jan Baudouin de Courtenay
(1845 1929)

Kaparj meg egy oroszt, és kilátszik alóla a tatár.
(Marquis de Custine)

Jan Baudouin de Courtenay nevére ránézve, nem gondolná az
ember, hogy egy lengyel nyelvészrõl van szó, bár ha hozzáteszUo. 112.
Európa kontextusában az orosz másik (the Russian Other) lásd:
Neumann, Iver B.: Uses of the Other: The East in European Identity Formation. Minneapolis, 1999. 161183.
21
22
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szük, hogy teljes keresztneve Jan Ignacy Niecisl/aw,23 akkor már
nem olyan meglepõ a lengyelsége. Baudouin de Courtenay fõ
érdeklõdése az akkoriban még gyerekcipõben járó általános
elméleti nyelvészet volt. Rengeteg nyelven beszélt, és több egyetem katedráját is megjárta: tanított Kazanyban, Dorpatban,24
Krakkóban és Szentpéterváron is. Hosszú, mondhatni kozmopolita életet élt. Leginkább történeti nyelvészeti munkáit tartják
számon, fontosabb általános nyelvészeti munkái szinte semmilyen visszhangra sem találtak közvetlen diákjai és követõi körén
kívül.25
Baudouin de Courtenay kritikáját egyértelmûen Duchińskinak címezte: Professzor Duchiński évfordulója alkalmából.26
Igaz, amikor a cikket írta, nem fért hozzá közvetlen Duchiński
írásaihoz, így fõként memóriájára (korábban olvasott néhány
részletet Duchińskitõl), illetve más szerzõk Duchińskira tett utalásaira hagyatkozott. Baudouin de Courtenay egészen más szellemben, de nem kevésbé szigorúan, kritizálja Duchińskit, mint
Kosztomarov. A lengyel nyelvész egyrészt akadémiai szempontok köré szervezi érveit, másrészt valamiféle kozmopolita, az
emberi humánumot abszolútumnak tartó nézõpontot vesz fel.
Baudouin de Courtenay már a cikk elején kemény ítéletet
mond Duchiński írásai felett: Tudósunk minden etnográfiai
témájú munkája elsõsorban politikai jelleggel bír.27 Az ilyen politikai jelleggel nem is lenne probléma, ha Duchiński politikai
pamfletként mutatná be munkáit, nem pedig mint történészi
munka eredményét. Amennyiben Duchiński munkáit a történelemtudomány részének tekintjük, akkor a mûvek értékelése is
tudományos szempontok alapján kell, hogy történjen. Pontosan
Stankiewicz, Edward: Baudouin de Courtenay: His Life and Work. In:
Uõ (trans. and ed.): A Baudouin de Courtenay Anthology: The Beginning
of Structural Linguistics. Bloomington, 1972. 8.
24 Ma Tartu, Észtország
25 Uo. 11.
26 Baudouin de Courtenay, Jan: Z powodu jubileuszu profesora
Duchińskiego. Krakkó, 1886. http://polona.pl/item/559653/3/
27 Uo. 5.
23
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ezt tette Baudouin de Courtenay, aki általánosságban nagyon
szkeptikus volt Duchiński érvelési módszereit illetõen. Ez a
módszer alapvetõen abból áll, hogy Duchiński vagy százszor
elismétli álltásait, bizonyítékként pedig a becsületszavát adja.
Írásaiban egyáltalán nem alkalmazza az általános tudományos
fogalmakat.28
Baudouin de Courtenay megkérdõjelezi azt is, ahogyan
Duchiński nemlétezõ és nem hozzáférhetõ adatokra alapozza
állításait: Sajnos a tudomány jelenleg nem büszkélkedhet hasonló statisztikai adatokkal. Ilyen adatok nélkül azonban a
muszkovitákra-turániakra mint nomád, a szlávokra-árjákra pedig mint letelepedett nép hivatkozni, nem más, mint hiábavaló
és nem túl sokatmondó fecsegés.29 Ezenkívül, Baudouin de
Courtenay nagy hangsúlyt fektetett Duchiński nyelvészettel
kapcsolatos állításaira. Történeti nyelvészként keményen kritizálta Duchińskit, amiért az azt állította, a muszkoviták eredetileg turáni vagy uráli népek voltak, akik adoptálták szláv nyelvüket: Csak valaki olyan állíthatja, hogy a nagyorosz nép turáni
[nép], amely adoptálta az egyházi szláv nyelvet, akinek nagyon
gyenge és ködös elképzelése van a szláv nyelvek fejlõdésérõl és
arról, hogy milyen típusú nyelveket lehet rákényszeríteni egész
népekre, és hogy hogyan.30
Összességében, Baudouin de Courtenay nem tud mást
megállapítani, csak amit a cikke elején: Duchiński írásai nélkülöznek bármiféle kutatói vagy tudományos attitûdöt, mindent a
politika mozgat. Ráadásul Duchiński saját rendszere is ellentmondásoktól terhes. Baudouin de Courtenay ironikusan megjegyzi, hogy következetesebbnek kellene lennünk, és mindenkit, aki nem tartozik az árja népekhez, tehát a magyarokat, finneket és baszkokat, át kellene hajítanunk a Dnyeperen és finn
folyókon túlra.31
Uo. 20.
Uo. 15.
30 Uo. 19.
31 Uo. 33.
28
29
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Baudouin de Courtenay cikkében kitér Duchiński írásainak
gyakorlati következményeire is. A Duchińskinak címzett cikk
1885-ben született, tehát nem sokkal az 1863-as lengyel felkelést
követõen. A Visztula menti tartomány lakói, a lengyel nép nap
mint nap a bõrén érezte a felkelés leverésének következményeit.
Baudouin de Courtenay azzal vádolja Duchińskit, hogy hamis
állításaival rossz hatással van a lengyel értelmiségre: P.
Duchiński azok közé az emberek közé tartozik, akik hosszú éveken keresztül dolgoztak azon, hogy lebutítsák, összezavarják,
elvakítsák a lengyel értelmiséget, hogy a lényegesrõl és létezõrõl
a dajkamesékre tereljék a figyelmüket.32
Az erõsen kritikus cikk végül kiegyensúlyozottabb hangvétellel ér véget. Tudományos szempontból Baudouin de
Courtenay elítéli Duchińskit, amiért tudását rosszul használja
fel, de nem gondolja, hogy Duchińskit a gonosz akarat vezérelte volna. A konklúzió az, hogy ez az évforduló egyszerûen
a krónikus, patrióta õrület évfordulója. Ahogy láthattuk,
Baudouin de Courtenay kritkája és érvei végig apolitikusak,
illetve végig a tudomány szempontjait tartja szem elõtt. A 19.
században a történészek fontos szerepet töltöttek be abban,
hogy nemzetépítõ folyamatokat támogató narratívákat alkottak.
Baudouin de Courtenay ragaszkodása a tudományos semlegességhez és a tudományos megalapozottsághoz így különösen
kirívó ebben a kontextusban, s minden tudós számára követendõ példaképet jelent. Baudouin de Courtenay világképében
és életében írásai alapján kiemelkedõ szerepet kapott a más
népek iránti tisztelet és tolerancia: ezenkívül emlékeztetnénk
[az olvasót] az emberi »jogok«-ra, emlékeztetjük, hogy minden
egyes embernek, legyen akár »árja« vagy »turáni«, joga van
megkövetelni a tiszteletet nyelve, szokásai, hiedelmei és vallása
iránt..33

32
33

Uo. 31.
Uo. 31.
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Konklúziók

A két kritika egy kis szeletét mutatja be azoknak a reakcióknak,
amelyek Duchiński írásai kapcsán születtek. Kosztomarov láthatóan a korai ukrán nacionalizmus nézõpontjából kritizálta
Duchińskit, s Duchińskihoz hasonlóan Kosztomarovnak is megvannak a maga politikai céljai  az elemzett cikkeiben elsõsorban
az, hogy ellensúlyozza a lengyel nacionalizmus azon törekvéseit, hogy az ukrán népre mint identitás nélküli, formázható
embermasszára tekintsen. Baudouin de Courtenay-nak is feltehetõleg megvoltak a saját politikai nézetei, de ezt nem lehetséges rekonstruálni a Duchińskinak címzett kritikájából, a cikke
végig apolitikus. Duchiński legfõbb hiányosságát abban látja,
hogy munkái nélkülözik a tudományos megközelítést és módszereket. Duchiński írásait a szövegszintû elemzésen túl mindenképp szükséges lenne elhelyezni a kor tágabb kontextusában
is, összehasonlítani a korabeli lengyel propaganda orientalizáló metaforáival, amelyek célja az orosz nép európai gyökereinek vagy kapcsolódási pontjainak a tagadása volt, hiszen
Duchiński elmélete pompásan passzol ebbe a narratívába. Ennek a tágabb európai kontextusnak a rekonstruálása további
kutatást igényel, különösképpen fontos lenne megvizsgálni
Duchiński gondolatainak fogadtatását Nyugat-Európában. Az
ilyen kutatásokhoz azonban elengedhetetlen, hogy az a bizonyos ablak, ha csak résnyire is, de nyitva maradjon, különben
mindenki kénytelen lesz a falnak beszélni  ez pedig a történelem során még sosem bizonyult túl eredményesnek.
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Tendenciák az orosz történetírásban
az elmúlt évek tükrében
Andrej Medusevszkij fõszerkesztõi
tevékenysége a Rosszijszkaja Isztorija élén
A tanulmány apropóját az ELTE Ruszisztikai Központjában
2012. május 2122-én megrendezett nemzetközi konferencia
adja. Pontosabban, a konferencia utolsó elõadása, amelynek során Andrej Medusevszkij, a Rosszijszkaja Isztorija korábbi fõszerkesztõje távozásának körülményeit taglalta. Ebben az
egyébként igen nagy visszhangot kiváltott elõadásban a korábbi
fõszerkesztõ nemcsak a távozásának körülményeit nehezményezte, hanem az orosz történetírás egészével szemben is éles
kritikát fogalmazott meg.1
Ebbõl az elõadásból kiindulva jelen tanulmány arra igyekszik választ találni, hogy Medusevszkij irányelvei, reformelképzelései mennyiben valósultak meg 20072012 között, kinevezése, majd ötéves fõszerkesztõi munkássága valóban éles irányváltást jelentett-e a lap szemléletmódjában a korábbiakhoz képest, ténylegesen hozott-e új eredményeket az orosz historiográfia számára, és mennyiben voltak jogosak a fõszerkesztõvel
szemben megfogalmazott kritikák, majd a távozása után eltelt
Az elõadás írásban megjelent változata: Medusevszkij, A. N.: Moi
boi za isztoriju: kak ja bil glavnim redaktorom zsurnala Rosszijszkaja
Isztorija. In: Szvák, Gyula  Filippov, Szergej  Gyimesi, Zsuzsanna
(red.): Isztorik i Mir  Mir isztorika v Rosszii i Centralno-vosztocsnoj
Jevrope / Historians and the World  The World of Historians in Russia
and Central and Eastern Europe. (Ruszisztikai Könyvek XXXVI.)
Budapest, 2012. 299311.
1
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rövid periódus mennyiben jelent változást Medusevszkij tevékenységéhez képest. Ezeken a kérdéseken némiképp túllépve,
az orosz történettudomány egyik mértékadó  ha nem a legfontosabb  folyóiratáról lévén szó, a lap profiljának és az ott megjelent cikkeknek az elemzése arra vonatkozólag is támpontot adhat, hogy milyen tendenciák, irányvonalak voltak a jellemzõk az
orosz történetírásban az elmúlt években.

Medusevszkij programtervezete

Andrej Medusevszkij a folyóirat fõszerkesztõi posztját Szergej
Tyutyukintól vette át. Az akkor még Otyecsesztvennaja Isztorija
néven megjelenõ újságnak a 2007/5. száma volt az elsõ, amelyben az õ neve szerepelt fõszerkesztõként. Mindez így is maradt
egészen a folyóirat 2012/3. számáig. Érdekes megfigyelni, hogy
kezdettõl fogva számos momentum jelzi a folyóirat irányváltását, gyakorlatilag átmeneti periódusról az újság életében nehéz lenne beszélni. Mindez az új koncepciót illetõen igen határozott elképzelésekrõl ad tanúbizonyságot. A tematikára vonatkozólag például mindent elkövetnek, hogy még az év vége elõtt
valamilyen formában megemlékezzenek a februári forradalom
kitörésérõl. Már a 2007/5. lapszámban közölnek egy kerekasztalbeszélgetést errõl, majd a következõ számban egy alcím jelzi az
események 90. évfordulóját. Igaz, ezen belül csupán egyetlen
tanulmány látott napvilágot, amelyet maga az új fõszerkesztõ
jegyez.2

2 A fentiekre vonatkozólag: Medusevszkij, A. N.: Fevralszkaja revoljucija 1917 g. v rosszijszkoj isztorii. (Matyerial podgotovlen Sz. Sz. Szekirinszkim.) In: Otyecsesztvennaja Isztorija, 2007/5. 330.; Uõ: Pricsini krusenyija gyemokratyicseszkoj reszpubliki v Rosszii v 1917 g. In: Otyecsesztvannaja
Isztorija, 2007/6. 322.
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A folyóirat tematikájában történt változás mellett beszédes,
hogy a korábbi szerkesztõbizottsági tagokat néhány kivételtõl
eltekintve  Jefim Pivovar, Andrej Szaharov, Szergej Szekirinszkij  kicserélték. Ekkor kerülnek a szerkesztõbizottság tagjai
közé külföldiek is Szvák Gyula, Dieter Dahlman, Geoffrey
Hosking személyében.3
Az új fõszerkesztõ lapra vonatkozó programtervezete a
2008/5. számban jelenik meg,4 amely elõadás formájában 2008.
február 28-án a lap egyik szerkesztõségi ülésén hangzott el.
A következõkben a programtervezet fontosabb pontjait mutatjuk be. Medusevszkij különösen fontosnak tartotta az orosz
történelem azon eseményeinek a kutatását, amelyek a 21. századi orosz nemzeti identitás alapjait, elõzményeit jelenthetik.5
A mai orosz, oroszországi identitás szempontjából értelmezi a
nemzetiségi kérdést is. Úgy gondolja, fel kell tárni, hogy az
Orosz Birodalomban, a Szovjetunióban hogyan viszonyultak a
különbözõ nemzetiségekhez, más vallási közösségekhez.6 Tulajdonképpen mindez azt jelenti, hogy az oroszországi nemzetiségek és vallási közösségek története nem önmagukban, hanem
az Orosz Birodalom vagy a Szovjetunió történetén belül értelmezhetõ.
Medusevszkij szerint az orosz történelem kríziseit, válságperiódusait külön kutatások témájává kellene tenni. Azonban
nemcsak azok kialakulását, következményeit  például a forradalmak történetét  kell feltárni, hanem azt is, hogy ezekre a
krízisekre, válságokra milyen megoldási javaslatokat  többek
3 A régi és az új szerkesztõbizottságokra vonatkozólag: Otyecsesztvennaja Isztorija, 2007/45.
4 Medusevszkij, A. N.: Analityicseszkaja isztorija: zsurnal i priorityetnije napravlenyija jevo razvityija. In: Otyecsesztvennaja Isztorija, 2008/5.
118.
5 Uo. 9.
6 Uo.
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között milyen reformelképzeléseket  fogalmaztak meg, és ezek
mennyiben voltak sikeresek és mennyiben nem.7
Programtervezetében a lap fõszerkesztõje hangsúlyozza a
társadalmi struktúrák, tulajdonviszonyok, valamint azok létrejöttének, változásának a jelentõségét is. Ezt az irányvonalat
illusztrálja, hogy a 19. század kapcsán a polgárosodás felé vezetõ
tendenciák kutatását említi meg,8 míg a 20. századra vonatkozólag három eseményt nevez meg, amelyeket társadalomtörténeti szempontból fontos lenne a kutatás tárgyává tenni, hiszen
ezek élesen megváltoztatták a korábbi tulajdonviszonyokat, így
a társadalmi struktúrákat is. Ezek közé tartozik a 1917-es forradalom, az 1929-tõl kezdõdõ kollektivizáció, majd a 1990-es
évek privatizációja is.9
Az orosz történelemben létrejött államformák, kormányzati
rendszerek jelentõségét szintén megemlíti. Ezek között szerepel
a középkori vecse, a 14 17. századi autokrácia, majd a 18. századtól a 20. század elejéig létezõ orosz abszolutizmus története
is.10 Azért tartja fontosnak az alkotmánytörténeti, jogtörténeti
kutatásokat, mivel úgy gondolja, hogy ez alapján meg lehet állapítani, hogy milyen korlátai lehetnek az egyeduralomnak, az
7 Ezzel a koncepcióval Medusevszkij akarva-akaratlanul is elvégzi
az orosz történelem periodizációját. Szerinte az államszervezõdés alapján vannak fõbb periódusok az orosz történelemben, amelyek a következõk: Kijevi Rusz, Moszkvai Oroszország, Orosz Birodalom, Szovjetunió majd Orosz Föderáció története. Úgy vélekedik, hogy az egyikbõl a másikba való átmenetet társadalmi válságok, átmeneti idõszakok
elõzik meg. Mindezt már csak azért is fontos volt említeni, mivel programtervezetében erre vonatkozólag: Uo.
8 Uo. 11.
9 Uo.
10 Ebben a periodizációban a 14 17. századi idõszak, amely leginkább figyelemre méltó. Pontosabban az, hogy ez a korszak miért a 14.
században kezdõdik. Sajnos erre Medusevszkij nem ad választ. A korszakolásra vonatkozólag: Uo. 13.
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autoriter viszonyoknak Oroszországban, milyen elõzményei, lehetõségei vannak az alkotmányos, polgári demokrácia létrehozásának.11
Tulajdonképpen utóbbi állításával megfogalmazza egyik
legfontosabb koncepcióját a történettudomány társadalmi szerepérõl, hasznosságáról. Úgy véli, hogy a történettudománynak
túl kell lépnie a korábbi keretein, és alkalmazott tudománnyá
kell válnia. Ez többek között azt jelenti, hogy a történészeknek
elemzõ módszerekkel adott társadalmi, politikai kérdésekben
ajánlásokat kell tudniuk megfogalmazni. Sõt ezek alapján prognózisokat is fel kell tudniuk állítani a jövõ történéseivel kapcsolatban.12 Az utóbbi célok elérése érdekében a történelemtudományt közelíteni kell más tudományágakhoz  többek között
az állam- és jogtudományokhoz, szociológiához, közgazdaságtanhoz, antropológiához, nyelvészethez, demográfiához, pszichológiához , felhasználva ezek módszertanát, eredményeit.13
Mindezek alapján az új fõszerkesztõ nagyon ambiciózus tervei sok esetben túlmutattak az Otyecsesztvennaja Isztorija
(2009-tõl Rosszijszkaja Isztorija) keretein, tulajdonképpen az
egész orosz történetírás megreformálását tûzte ki céljául. A koncepció szerint a történettudománynak kimondva-kimondatlanul más tudományágakat is magába integráló, a jelen kérdéseire
közvetlen módon választ adó alkalmazott társadalomtudománnyá kellene válnia. Ezek után érdekes megvizsgálni, hogy
mindebbõl mi valósult meg a következõ években.

11 Erre egész pontosan a februári forradalom és a bolsevik hatalomátvétel összefüggésében kerül sor, amellyel egyúttal ítéletet is mond a
két történelmi esemény fölött. Uo.
12 Uo. 18.
13 Uo. 56.
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A folyóirat profilja Andrej Medusevszkij
fõszerkesztõsége idején

A folyóirat tartalmát a 2002/1. számtól gyakorlatilag napjainkig,
a 2014/2. számig néztem át. Mindez azt jelenti, hogy nagyjából
ugyanannyi lapszámot szemléztem végig Medusevszkij távozása elõtt, mint fõszerkesztõi kinevezése után. A távozása utáni
tendenciákról nehezebb komplexebb képet alkotni, hiszen azóta
csupán két év telt el.14 A cikkek számszerû elemzése mellett igyekeztem tendenciákat felfedezni abban is, hogy milyen alfejezetek, alcímek  amelyek egy adott téma körül csoportosuló, hasonló témájú cikkeket fognak össze , esetleg milyen tematikusabb lapszámok jelentek meg az adott idõszakokban, hiszen
ezek szintén tükrözhetik a fõszerkesztõ elképzeléseit a lap profilját illetõen.15
Medusevszkij programtervébõl kiindulva, az adott témák
elõfordulásának gyakoriságát a mai orosz identitás alapját továbbra is a második világháborús szerepvállalás jelenti. A 2007/5.
elõtti lapszámokban 37, míg az ezt követõ periódusban 40 olyan
cikket találtam, amelyik valamilyen formában a háború történetével foglalkozik.16 A rengeteg világháborúval foglalkozó publikáció kétségtelenül pozitív hozadéka, hogy nemcsak az események közvetlen hadtörténeti, diplomáciatörténeti vonatkozásairól közölnek cikkeket, hanem annak sok egyéb más aspektusáról
is. A világháborús tanulmányok talán emiatt a legszínesebbek,

14 Számszerûleg ez az elsõ idõszakban 34, Medusevszkij regnálása
alatt 29, míg a harmadik periódusban 11 lapszámot jelent.
15 Annyiban szûkítettem az elemzés spektrumát, hogy az egyes történeti munkákról szóló recenziók, kritikák, módszertani, historiográfiai
kérdésekkel, valamint a tudományos élet eseményeivel foglalkozó írások, ismertetések  mivel szigorú értelemben nem történeti témájú tanulmányokról van szó  nem váltak az elemzés tárgyává.
16 Ennél némileg meglepõbb, hogy az ezt követõ idõszakban a
2014/2.-ig  bár kevesebb lapszámról van szó  a második világháborúval kapcsolatban egyetlen tematikus lapszám sem jelenik meg.
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témájukat tekintve a legváltozatosabbak. Ez a sokszínûség mind
Tyutyukin, mind Medusevszkij idejére jellemzõ.17 Medusevszkij
idején ez különösen érdekes, hiszen  ahogy a késõbbiekben ezt
látni fogjuk  sokkal inkább érvényesültek a fõszerkesztõ saját
elképzelései a lap irányvonalát illetõen.
A 20072012 közötti periódusban látszólag a 19. század története meghatározóbbá válik a korábbiakhoz képest. Azonban
árnyalja a képet, hogy a korszaknak csak bizonyos aspektusai
kerülnek elõtérbe. Ezek leginkább a programtervezetben is felvázolt elvárásoknak, céloknak felelnek meg. Öt év alatt 33 cikk
jelent meg, amely a 19. századi reformkísérletekkel, az alkotmányosság, társadalmi szervezõdés, törvényesség, polgárosodás
témájával foglalkozik. Az erre vonatkozó publikációk elsõsorban
I. Sándor, II. Sándor uralkodásához, az uralkodásuk idején megfogalmazott reformkísérletekhez kapcsolódnak. Ugyanakkor a
folytonosságot, tudatos koncepciót jól mutatja, hogy messze
nemcsak az utóbbi két uralkodó tevékenységében  a valóban
jelentõs reformok, reformkísérletek idején  igyekeznek hangsúlyozni a törvényesség és a polgárosodás lehetõségeit, hanem
olyan korszakok, témák esetén is, ahol ez nem feltétlenül lenne
magától értetõdõ. Például I. Miklós uralkodásából is ezeket a témákat emelik ki. Többek között olyan tanulmányok jelennek
meg, amelyek a Miklós idején zajló kodifikációs munkát,
valamint az uralkodó jobbágykérdésrõl vallott elképzeléseit tárgyalják.18
A sokszínûséget illusztrálják az egyes alcímek is, amelyek a háborúra vonatkoznak. Ezek közül: Vojna, oficialnaja propaganda i masszovoje
szoznanyije, Vojna i grazsdanszkoje naszelenyije. In: Rosszijszkaja Isztorija,
2009/6.; Velikaja otyecsesztvennaja vojna i gyemograficseszkaja szituacija v
Rosszii. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2010/4.; Kak plan i kak povszednyevnoszty. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2011/3.
18 Utóbbi témákra vonatkozólag: Ruzsickaja, I. V.: Kogyifikacionije
projekti imperatora Nyikolaj I. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2010/1. 29-44.; Uõ:
Kresztyjanszkij voprosz v carsztvovanyije imperatora Nyikolaj I: voproszu o
poszledsztvijah ukaza 1842. g. ob objazannih kresztyjanah. In: Otyecsesztvennaja Isztorija, 2008/4. 2437.
17
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A 19. század történetének markáns értelmezésérõl árulkodik, hogy nemcsak az uralkodókról szóló, alapvetõen politikatörténeti cikkekben kerülnek elõ az említett kérdések, hanem
olyan publikációk esetében is, amelyeknek látszólag kevesebb
közük van a polgárosodáshoz, törvénykezéshez, alkotmányozó
folyamatokhoz. Többek között az egyetemi oktatás összefüggésében is megjelenik a társadalmi önszervezõdés kérdése mint
a polgári társadalom egyik ismérve.19 Hogy mindez nem elszigetelt jelenség, hanem tudatos koncepció, azt az egyes alcímek is
jelzik.20
A lapok felépítése, tematikája sokszor igen tudatosan utal
arra, hogy a 19. századi reformok a 20. század eleji reformok
elõképei voltak. Nem véletlen, hogy sokkal több cikk jelenik
meg a cári Oroszország utolsó két évtizedének történetérõl (46),
mint korábban (17). Ez alapján gyakorlatilag külön korszakként
tûnik fel az orosz történelem ezen periódusa. A fõszerkesztõ
koncepciójához illeszkedve az utóbbi korszakra vonatkozó cikkek többsége a különbözõ reformkérdésekkel foglalkozik (28),
amelyek jelentõs része Sztolipin nevével jelenik meg (18). A folyóiratban Sztolipin mûködésével korábban csak néhány cikk
foglalkozott, viszont Medusevszkij fõszerkesztõsége idején különszámot szentelnek születésének 150. évfordulójára.21 A belügyminiszterrel foglalkozó cikkek nagy része itt jelenik meg.22
Zsukovszkaja, T. H.  Kazakova, K. Sz.: Russzkij sztugyent doreformennoj epohi: normi i povszednyevnaja zsizny korporacii. In: Otyecsesztvennaja Isztorija, 2007/6. 6376.
20 Narodnoje obrazovanyije v konteksztye polityicseszkoj i obscsesztvennoj
zsiznyi imperatorszkoj Rosszii. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2010/1.
21 K 150-letnyiju szo dnyja rozsgyenyija P. A. Sztolipina: Reformi i russzkoje obscsesztvo v nacsale XX veka. In: Rosszijkaja Isztorija, 2012/2.
22 A másik akadémiai folyóiratban, a Voproszi Isztoriiban a 2000/4
2012/12. között megjelent számokban egyetlenegy cikket sem találtam
konkrétan Sztolipinra vonatkozólag. Mindez azért is érdekes, mivel ez a
lap havonta jelenik meg, és alapvetõen sokkal többféle  minthogy nem
csupán Oroszország történetére szakosodott folyóirat  tanulmányt közöl, mint a Rosszijszkaja Isztorija.
19
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Némileg túlmutatva a 19. század és a 20. század elejének történetén, számos lapszám felépítése arra utal, hogy a 90-es évek 
elsõsorban politikai  változásainak elõképeit ezekben a újító jellegû elképzelésekben kell keresni.23
Nem kétségbe vonva az orosz történelemnek ezen nyilvánvaló mérföldköveit, a különbözõ korszakok közötti hasonlóságok, analógiák lehetõségét, Medusevszkij koncepciójának kétségtelen negatívuma többek között abban rejlik, hogy ezzel az
orosz és a szovjet történelem számos más eseménye, összefüggése akaratlanul is zárójelbe kerül.24 A lap bizonyos történelmi
eseményeket tudatosan kiragad az adott történelmi kontextusukból, így a 19. századi, 20. század eleji, majd a 90-es évek eseményeinek markáns párhuzamba állítása akarva-akaratlanul is
azt az érzést sugallja, hogy az orosz társadalmi, politikai folyamatok az elmúlt kétszáz évben kizárólag a polgárosodás, a parlamentáris demokrácia kiépülését szolgálták.25 A fenti jelenség
jelzésére már csak azért is szükség volt, mivel ezek azok a témák,

23 Ezt jól jelzik a következõ alfejezetek, ahol a 90-es évek alkotmányozási törekvései mellett a 19. századi, illetve 20. századi reformokról is
közölnek cikkeket: Vlaszty i obscsesztvo: konsztyitucionnije i admisztratyivnije reformi. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2011/6.; Isztorija rosszijszkovo konsztyitualizma. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2010/1.
24 Ez az egyoldalúság még a reformfolyamatok kapcsán is elõfordul.
Példának okáért Vitte tevékenységével a folyóiratban gyakorlatilag nem
foglalkoznak. A vizsgált periódusban, 20022014 között összesen két
cikk jelenik meg a pénzügyminiszterrõl, egyik sem Medusevszkij regnálása idején. Ezzel szemben jellemzõ, hogy a Voproszi Isztoriiban Vitte
mûködésérõl külön cikksorozat jelenik meg 11 lapszámon keresztül:
Voproszi Isztorii, 2007/111.
25 Ezt a koncepciót jelzik az újságban felbukkanó alcímek: Imperszkaja bjurokratyija i reformi nacsala XIX veka, Vnutrennyaja polityika Rosszii v
nacsale XX veka. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2009/4.; K 150-letnyiju Velikoj
reformi. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2011/1.; K isztorii formirovanyija grazsdanszkovo obscsesztva v Rosszii XVIIIXX vv. In: Rosszijszkaja Isztorija,
2011/2.; Agrarnije reformi v Rosszii: programmi, voploscsenyije, oszmiszlenyije. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2011/4.
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ahol leginkább érvényesül a fõszerkesztõ saját elképzelése a lap
profilját illetõen.26
Visszakanyarodva a 20. század eleji orosz történelemhez,
nem véletlen, hogy egyéb, sokszor igen fontos témák ritkábban
fordulnak elõ. Többek között az elsõ világháborúhoz vezetõ út
vagy maga a háború nem kap kitüntetett szerepet a folyóiratban.
Ezt a tényt a háborúról megjelent cikkek kis száma (7) mellett az
is jelzi, hogy még ezek között a tanulmányok között is több
olyan akad, amely témájában nem kapcsolódik szorosan a háború történetéhez, hanem sokkal inkább a 20. század elejének
történetéhez, illetve az 1917-es év eseményeihez köthetõ. A cári
Oroszország utolsó két évtizedének története, valamint a világháborút követõ idõszak között az elsõ világháború története
tulajdonképpen teljesen elsikkad. Más kérdés, hogy ez az állítás
a vizsgált idõszakban végig megállja a helyét, Medusevszkij kinevezése ebben nem jelent igazi korszakhatárt.27
Azonban az mindenképpen beszédes, hogy a februári forradalomról jelent meg emlékszám,28 míg az októberi forradalomról nem. A cári család kivégzésérõl sem emlékeznek meg a
lap hasábjain, viszont a fõszerkesztõ programtervezetének megfelelõen az 1918-as alkotmányozó gyûléssel mint az orosz alkotmányosság egyik jelentõs állomásával különszám foglalkozik.29
Ez valószínûleg abból is fakad, hogy a fõszerkesztõ kutató történészként leginkább ezekkel a témákkal foglalkozik. Legalábbis a folyóiratban megjelent cikkei számos esetben errõl tanúskodnak: Medusevszkij, A. N.: Velikaja reforma i modernyizacija Rosszii. In: Rosszijszkaja
Isztorija, 2011/1. 327.; Uõ: Polityicseszkaja tyeorija rosszijszkovo konsztyitucionalizma XX v. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2010/1. 4563.; Uõ: Kak vijtyi
iz revoljucii: sztyratyegija preodolenyija szociolnovo krizisza v obscsesztvah
perehodnovo tipa In: Rosszijszkaja Isztorija, 2012/2. 318.
27 A fenti tendenciát illusztrálja például az a cikk, amely a világháború éveiben a liberális ellenzék és a kormány kapcsolatát tárgyalja.
Gajda, F. A.: Russzkije liberali v voszprijatyii pravjascsej bjurokratyii v period
krizisza tretyjeijunszkoj szisztemi (19111917 vv.) In: Otyecsesztvennaja
Isztorija, 2007/4. 4256.
28 Otyecsesztvennaja Isztorija, 2007/6.
29 Utóbbira vonatkozólag lásd a következõ lapszámot: Otyecsesztvennaja Isztorija, 2008/2.
26
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Összességében kijelenthetõ, hogy az 191718-as eseményeket
nem övezte nagyobb érdeklõdés Medusevszkij idején (11), mint
korábban (13), a változás sokkal inkább tartalmi jellegû volt.
Utóbbi korszakról is elsõsorban a törvénykezés kérdése, a demokratikus átalakulás lehetõsége, majd bukásának az okai kerültek az érdeklõdés középpontjába a bolsevik hatalomvétel
egyik lehetséges alternatívájaként értelmezve. Jól látható, hogy
ebben a tekintetben is tudatos irányváltásról van szó. Erre utal
a fõszerkesztõ témában megjelent saját cikke is, amely szintén a
demokratikus alternatíva bukását taglalja az 1917-es események
kapcsán.30
A polgárháború történetére vonatkozólag nincs komoly változás a korábbiakhoz képest. Tyutyukin idején 14, míg Medusevszkij alatt 17 cikk jelent meg. A 20. századi témák közül ez is
a kevésbé népszerûek közé tartozik. Az elsõ világháború történetéhez hasonlóan itt is jellemzõ, hogy számos korszakra vonatkozó cikk csak közvetett módon kapcsolódik a polgárháború
történetéhez.31 Az igazán éles, megosztó témák  vörösterror,
fehérterror értékelése, esetleges átértékelése  gyakorlatilag nem
kerülnek elõ. Ezt jól mutatja, hogy külön a fehérgárdistákról két
cikk jelenik meg, közülük az egyik inkább tevékenységük utóéletére vonatkozik.32
A orosz emigrációról nagyságrendekkel több publikáció jelenik meg (10), mint korábban (1). Habár ezzel sem tartozik a legErre vonatkozólag lásd a korábban már más összefüggésben említett cikket: Medusevszkij: Pricsini krusenyija gyemokratyicseszkoj reszpubliki v Rosszii v 1917 g.
31 Többek között olyan cikkekrõl van szó, amelyek a szaratovi egyetem helyzetével, az obscsinarendszer továbbélésével foglalkoznak.
Ezekre vonatkozólag lásd: Otyecsesztvennaja Isztorija, 2008/1.;
Rosszijszkaja Isztorija, 2009/4.
32 Ebben a tekintetben is komoly az eltérés a Voproszi Isztoriival
szemben, ahol igen gyakran közölnek cikkeket a vörösök tevékenységérõl, többek között a terrorról, de a fehérek meghatározó vezetõirõl,
Kolcsakról, Vrangelrõl is. A vörösterrorra vonatkozó forrásközlések:
Voproszi Isztorii, 2001/710.; Fehér tábornokokra vonatkozó portrék,
cikkek: Voproszi Isztorii, 2000/6., 2002/6.
30

1, hist.tan.qxd

58

2015. 01. 14.

10:32

Page 58

SUHAJDA SZABOLCS

népszerûbb témákhoz, azonban az érdeklõdés megnövekedése
szemmel látható.33 A programtervezetben a tematikára vonatkozólag nem kerül szóba az emigráció kérdése, azonban abból
kiindulva értelmezhetõ a szovjet identitás alternatívájaként,
mint az egykori forradalom elõtti Oroszország hagyományainak
õrzõje és a mai Oroszország identitásának a része. Bár kétségtelen, hogy a korábbiakban kevesebbet foglalkoztak az emigrációval, így szakmailag is magyarázható az érdeklõdés megnövekedése.34
A Szovjetunió történetérõl a korábbi preferenciák kisebb
mértékben változtak meg, mint például a 19. századi vagy 20.
század eleji témákat illetõen. Továbbra is meghatározóbbak a
társadalmi-gazdasági témájú publikációk, mint a politikatörténetiek.35 Elõbbiekbõl Tyutyukin idején 24, míg Medusevszkij fõszerkesztõsége alatt 23 cikk jelent meg. A sztálini repressziók, terror, éhínségek, erõszakszervezetek mûködése, hadifogolykérdés, gyakorlatilag a Szovjetunió történetének negatívumai a korszakra vonatkozó másik meghatározó téma (19).36
A szerkesztõk részérõl történt tudatos irányváltást jól jelzi, hogy
nemcsak elszórt cikkeket, hanem a folyóirat egyik számában külön alfejezetet is szentelnek a témának: Rosszijszokoje Zarubezsje. In: Rosszijkaja
Isztorija, 2010/3.
34 Utóbbi megállapítást támaszthatja alá az is, hogy a másik akadémiai folyóiratban is viszonylag rendszeresen jelennek meg írások az
orosz emigrációról. Többek között: Voproszi Isztorii, 2001/9., 2005/3.,
2005/8., 2006/3., 2007/9., 2008/1., 2008/3., 2011/1., 2012/12.
35 Talán ez sem feltétlenül magától értetõdõ, hiszen a Voproszi Isztoriiban gyakorlatilag rendszeresen jelennek meg cikkek a Szovjetunió
politikatörténetérõl. Többek között a Központi Bizottság üléseirõl közölnek forrásszövegeket. Erre vonatkozólag: Voproszi Isztorii, 2002/35.
36 Az erre vonatkozó alcímek: Golod i polityicseszkaja vlaszty v Szovjetszkoj Rosszii i SzSzSzR. In: Otyecsesztvennaja Isztorija, 2008/1.; Iz isztorii vojennoplennih v SzSzSzR: 1940-e nacsalo 1950-h vv. In: Otyecsesztvennaja Isztorija, 2008/2.; In: Viszilka, csisztka, tyerror: formi represszivnoj
polityiki. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2009/1.
33
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Ugyanakkor a témaválasztást illetõen jelentõs változásról
nehéz lenne beszélni, hiszen ezek már korábban is népszerûek
voltak (21).
A csoportosítást utóbbi két kategória esetében különösen
megnehezíti, hogy egyes tanulmányok mindkét csoportba beletartozhatnak, sok esetben nem is lehet azokat élesen különválasztani. Sokszor a cikkek közötti különbséget nem azok tárgya
jelenti (pl. kollektivizáció), hanem az, hogy az adott témán belül
hova kerül a hangsúly.37 Ugyanakkor ez azt is jelzi, hogy a folyóirat cikkeiben a társadalmi-gazdasági kérdések nagyon sokszor összekapcsolódnak a törvénytelenségek, repressziók vizsgálatával, így a Szovjetunió gazdasági-társadalmi jellegzetességei közül annak rendszerint represszív, törvénytelen voltát
igyekeztek hangsúlyozni. Ezután nem véletlen, hogy nagyobb
figyelmet kapnak a társadalmi ellenállásra, önszervezõdésre vonatkozó cikkek (14). Többek között a társadalom és a gazdaság
átszervezésével szemben fellépõ paraszti megmozdulások,
munkássztrájkok,38 de nagyon gyakran egyháztörténeti, orosz
nemzetiségekkel kapcsolatos cikkek is a fent említett tematikában kerülnek napirendre.
Az egyháztörténeti publikációk száma drasztikusan megemelkedett az elõzõ periódushoz képest. Medusevszkij idején

37 Többek között a kulákokra vonatkozólag nemcsak az egyes
repressziók  kollektivizáció, számûzetés , hanem egészen konkrét társadalomtörténeti kérdések is felvetõdnek. Például sor kerül a társadalmi
kategória fogalmi tisztázására. Erre vonatkozólag: Dobronozsenko, G. F.:
Metodologija analiza szocialnoj grunni kulaki v otyecsesztvennoj isztoriografii. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2009/5. 8694.; Rakov, A. A.: Kto takoj
kulak? (Opit regionalnovo isszledovanyija po matyerialam arhivov Juzsnovo
Urala). In: Rosszijszkaja Isztorija, 2009/5. 94101.
38 A társadalmi ellenállásra vonatkozó megnövekedett érdeklõdést
a folyóirat egyik számának alfejezete is szemlélteti: Iz isztorii polityicseszkih partyij i dvizsenyij szocialnovo proteszta: konyec 1917nacsalo 1930-h
vv. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2010/4.
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gyakorlatilag az egyik legfrekventáltabb témává vált, 44 cikk jelent meg a kérdésrõl, míg korábban csak 13. Ugyanakkor ezeknek a tanulmányoknak sokszor nem kultúrtörténeti vagy vallástörténeti aspektusai a fontosak.39 Ezt jól mutatják a szovjet korszakra vonatkozó publikációk (15), amelyek az egyházat igen
gyakran a társadalmi ellenállás, önszervezõdés egyik formájaként igyekeztek aposztrofálni.40
Az 1917 utáni idõszakra vonatkozólag jóval gyakrabban
jelenik meg a nemzetiségi kérdés (25), mint az azt megelõzõ idõszakban (11). Ebben a témában is emelkedett a cikkek száma,
hiszen Tyutyukin idején az 1917 utáni idõszakra vonatkozólag
13, míg az azt megelõzõ idõszakot tekintve mindössze 4 cikk
jelent meg. Azonban sokszor nem az adott nemzetiség története
fontos, hanem annak a szovjet történelmen belüli társadalmi,
politikai összefüggései. A szovjet történelmet gyakorlatilag végigkövethetjük a nemzetiségekrõl szóló cikkek alapján: a nemzetiségek szerepe a 1917-es eseményekben, a polgárháborúban,
majd a szovjet rendszerrel szembeni ellenállásuk, beilleszkedésük. Ezt követõen a nemzetiségek szerepe a második világháborúban, esetleges kollaborációjuk a náci Németországgal, deportálásuk, visszatelepülésük szülõföldjükre, esetleges ellenállási
törekvéseik 1945 után, végül kapcsolatuk Oroszországgal a 90-es
Medusevszkij mûködése alatt 7 cikket számoltam össze, amely
szigorú értelemben az orosz pravoszláv egyház történetével  többek
között egyházi vezetõkkel  foglalkozik. Ezeken kívül 7 cikk jelent meg,
amely a nem pravoszláv vallásokkal, rendszerint a muzulmánokkal foglalkozik.
40 Az, hogy az egyháztörténetnek milyen aspektusai lettek fontosak,
az az egyes alcímekbõl is kiderül. Ezek azt igazolják, hogy azok a témák
váltak népszerûvé, amelyek az egyháznak a társadalomban betöltött
szerepével, az államhoz való viszonyával, a szovjet korszakban pedig az
egyház hatalommal szembeni ellenállásával foglalkoznak: Cerkov, obscsesztvo, goszudarsztvo. In: Otyecsesztvennaja Isztorija, 2008/4.; Rosszija
na Szevere Jevropi: regionalnije intyereszi i goszudarsztvennije priorityeti. In:
Rosszijszkaja Isztorija, 2009/3.; Cerkov i vlaszty v SzSzSzR v 1920-1950-e
godi. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2012/3.
39
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években.41 Annak ellenére, hogy viszonylag gyakran kerülnek
elõ az oroszországi nemzetiségekkel foglalkozó témák, nehéz
lenne megállapítani, hogy a nemzetiségek közül melyek fordulnak elõ gyakrabban és melyek ritkábban. Valójában egyik sem
élvez prioritást a másikhoz képest. Ez arra enged következtetni,
hogy nem egy adott nemzetiség, földrajzi régió története fontos,
hanem annak viszonya Oroszországhoz, a Szovjetunióhoz.42
A 1920. század elõtti témák esetén nehezebb tendenciákat,
fõbb irányvonalakat felfedezni, mivel sokkal kevesebb cikk
jelenik meg ezekrõl a korszakokról. Tyutyukin idõszakában 15
olyan tanulmány látott napvilágot, amely 15. század elõtti témáA következõ cikkek ezt a folytonosságot jól szemléltetik: Szoldatyenko, V. F.: Fenomen ukrainszkoj revoljucii. In: Rosszijszkaja Isztorija,
2009/1. 3446.; Orlov, V. V.: Kresztyjanszkoje vossztanyije v Csuvasi v 1921
g.: pricsini i poszledsztvija. In: Otyecsesztvennaja Isztorija, 2008/5.
165171.; Szulajev, I. H.: Goszudarsztvo i muszulmanszkoje duhovensztvo v
Dagesztanye 19201930-h gg.: iz isztorii otnosennyij. In: Otyecsesztvennaja
Isztorija, 2007/6. 144155.; Szinyicin, F. L.: Polityika SzSzSzR v otnosenyii
nyemcev 19371945 gg. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2012/1. 105116.; Bugaj,
N. F.: Problemi reabilitacii etnyicseszkih obscsnosztyej Szevernovo Kavkaza,
19501990-e gg. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2011/3. 141157.; Kidiralina,
Zs. U.: Obscsesztvenno-polityicseszkije visztuplenyija kazahszkoj intyelligencii
i mologyezsi kak oppozicija szovjetszkomu totalitarnomu rezsimu (19601970
gg.). In: Otyecsesztvennaja Isztorija, 2007/6. 155160.; Fedorovih, A. P.:
Problema Csernomorszkovo flota v rosszijszko-ukrainszkih otnosenyijah v
1990-e gg. (isztorija voznyiknovanyija). In: Rosszijszkaja Isztorija, 2009/1.
4765.
42 Ebben a témában különösen éles a különbség a Voproszi Isztoriival szemben, hiszen ez utóbbiban sokkal gyakrabban jelennek meg cikkek az oroszországi nemzetiségekrõl, régiókról, nem feltétlenül csak az
orosz történelemmel összefüggésben. Szintén komoly eltérés, hogy a
20002013 között megjelent lapszámok valamelyikében gyakorlatilag az
összes cári Oroszországban, Szovjetunióban élõ nemzetiség, régió szerepelteti magát. Talán a leggyakoribbak a kaukázusi népek, ennél meglepõbb módon Belorusszia, Baltikum, és a baltikumi németekrõl szóló cikkek is viszonylag rendszeresen elõfordulnak. Utóbbiakat már csak azért
is említem, mivel a Rosszijszkaja Isztorijában ezek a témák szinte egyáltalán nem kerülnek elõ.
41

1, hist.tan.qxd

62

2015. 01. 14.

10:32

Page 62

SUHAJDA SZABOLCS

val foglalkozik, míg Medusevszkij idõszakában 10. Tyutyukin
fõszerkesztõsége alatt a 18. századi témákkal 12 tanulmány foglalkozott, míg Medusevszkij idején 17. A 19. századot megelõzõ
periódusok közül gyakoriságát tekintve egyértelmûen kiemelkedik a 1617. század története. Tyutyukin idõszakában 17,
Medusevszkij alatt 26, míg az azt követõ periódusban 17 cikk jelenik meg errõl a korszakról. Utóbbi adat nemcsak annak fényében érdekes, hogy az addig igen népszerû témák  második
világháború, repressziók, törvénytelenségek a Szovjetunióban 
háttérbe szorulnak, hanem azért is, mivel a lap életében sokkal
rövidebb periódusról, szûk két évrõl van szó.43

Medusevszkij távozásának körülményei, programjának
szakmai kritikái

A folyóirat 20072012 között megjelent számainak, cikkeinek
elemzése azt mutatja, hogy a Medusevszkij programtervezetében megfogalmazott alapelvek igen markánsan érvényesültek
a lap profilját illetõen, és ezek sok esetben komoly irányváltást
jelentettek Tyutyukin lapjához képest. Tehát a lap megújítására
vonatkozó kísérlet Medusevszkij értelmezésében sikeresnek
mondható.
Ezt követõen 2012 elsõ felében Medusevszkij távozott a lap
élérõl. A korábbi fõszerkesztõ szerint erre igen viharos körülNémileg árnyalja a képet, hogy a szmutáról külön tematikus lapszám is megjelenik az újságban, amelyben a korszakra vonatkozó cikkek
jó része  összesen 8  helyet kap. Ugyanakkor már önmagában figyelemre méltó, hogy egy 19. század elõtti témának különszámot szentelnek. Szmutnoje vremja v Rosszii nacsala XVII veka. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2012/5.
A Medusevszkijt követõ periódusban a másik, viszonylag gyakran
elõforduló téma a napóleoni háborúk idõszaka. Azonban ebben nagy
szerepet játszik a honvédõ háború 200. évfordulójára készült szám is,
ahol az idevonatkozó cikkek nagy része megjelent. Rosszijszkaja Isztorija, 2013/6.
43

1, hist.tan.qxd

2015. 01. 14.

10:32

Tendenciák az orosz történetírásban

Page 63

63

mények között került sor, amelyet az akadémiai körök részérõl
komoly nyomásgyakorlás elõzött meg, már mandátuma lejárta
elõtt megpróbálták eltávolítani a fõszerkesztõi pozícióból.44 Szerinte ennek az oka az volt, hogy az akadémia új, keményvonalas
vezetése erõsebb kontroll alatt akarta tartani a tudományos életet, beleértve a Rosszijszkaja Isztoriját is, és ezekbe az elképzelésekbe a bemutatott program, a lap Medusevszkij által megálmodott profilja már nem illett bele.45
A korábbi fõszerkesztõ ezenfelül is komoly kritikákat fogalmazott meg az akadémiai vezetéssel szemben. Többek között bírálta az új irányvonalat, mivel szerinte az a történettudománynak csupán propaganda-, ideológiai szerepet akar szánni,
amelynek tulajdonképpen az a feladata, hogy az orosz történelem dicsõséges periódusait elevenítse fel, így egyfajta kincstári patriotizmust szolgálva, kiszolgálva.46 Azon a véleményen
volt, hogy ennek a folyamatnak a vége az lesz, hogy a történelem gyakorlatilag megszûnik tényleges tudomány lenni, vagy
legalábbis a történettudomány, mint olyan, marginalizálódik.47
A vita jobb megértéséhez segítséget nyújthatnak azok a
szakmai kritikák, észrevételek, amelyek még 2008. február 28-án
hangzottak el a szerkesztõbizottság részérõl Medusevszkij programtervezetét illetõen.48 Itt többen a fõszerkesztõ szemére vetették, hogy az orosz kultúrával, kultúrtörténettel, annak hatásával
egyáltalán nem akar foglalkozni.49 Emellett felvetették, hogy a
lap profilja nem lehet csupán jogi-politikai természetû, még ha
Medusevszkij szerint ez közvetlen összefüggésben volt azzal,
hogy 2010-ben Andrej Szaharovot leváltották az Orosz Tudományos
Akadémia Történettudományi Intézetének élérõl. Medusevszkij: Moi boi
za isztoriju, 303.
45 Uo. 302303.
46 Uo. 305.
47 Uo. 305., 308310.
48 Gyiszkusszija po dokladu. (Matyerial podgotovil Sz.Sz. Szekirinszkij.)
In: Otyecsesztvennaja Isztorija, 2008/5. 1838.
49 Rögtön az elsõ tematikára vonatkozó hozzászólásban Leonyid
Nyezsinszkij ezt sérelmezi. Uo. 19.
44
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a lap fõszerkesztõjének érdekelõdési köréhez elsõsorban ezek a
témák tartoznak.50 Többen megfogalmazzák, hogy ez a markáns
irányvonal mennyiben enged teret a különbözõ álláspontoknak,
mennyiben képes az eltérõ nézeteket és módszertani különbözõségeket integrálni, valamint a lap mennyiben ad lehetõséget a
különbözõ véleményeknek akár adott történelmi események értékelésében.51 A bírálatok, kritikai észrevételek ellenére legtöbben azt is hangsúlyozták, hogy az alapvetõ irányvonalakkal
egyetértenek, üdvözlik a fõszerkesztõ elképzeléseit.
Ugyanakkor az egyes lapszámok elemzése azt mutatja, hogy
a kritikai észrevételeket Medusevszkij legtöbb esetben nem
használta fel, gyakorlatilag ragaszkodott a programtervezetében
megfogalmazott irányvonalakhoz.52 Érdekes megfigyelni, hogy
a szerkesztõbizottsági ülésen elmondott kritikák sokszor összeErre vonatkozólag lásd Alekszandr Szinyjavszkij felszólalását.
Uo. 2527.
51 Erre vonatkozik többek között Szvák Gyula hozzászólása is. A késõbbi felszólalók erre reagálnak. A felszólalásra vonatkozólag: Uo. 1920.
52 A különbözõ történészi nézõpontokat a lap nem tudta integrálni,
Medusevszkij elképzelései a saját szerkesztõbizottságával szemben is
igen markánsan megvalósultak, és ezt a lap szerkesztésében részt vevõ
történészek is érzékelték. Erre utal Szvák Gyula és Jurij Petrov levélváltása is 2012 tavaszán, még Medusevszkij leváltása elõtt. Az Akadémia
Történettudományi Intézetének vezetõje különbözõ kérdéseket intézett
Szvák Gyulához a lap ötéves tevékenységével, annak eredményeivel
kapcsolatban. Nagy valószínûség szerint Petrov ezeket a kérdéseket Medusevszkij leváltása elõtt a szerkesztõbizottság számos tagjának feltette.
Szvák válaszlevelében összeveti a 2008-as szerkesztõbizottsági ülésen
elmondott észrevételeit azzal, hogy ezekbõl mi valósult meg a lap késõbbi mûködése során. Szerinte a szükséges  elsõsorban terminológiai
és módszertani  vitákra csak részben került sor. Emellett azon a véleményen van, hogy a fõszerkesztõ elképzelései valóban élesen érvényesültek a lap munkáját illetõen, ami a pluralizmus rovására ment. Noha azt
is hozzáteszi, hogy ez korántsem azt jelenti, hogy Medusevszkij elképzelései ne lettek volna legitimek, és alapvetõen egyetértett a fõszerkesztõ lap megújítására vonatkozó szándékaival. Az elõbbiekrõl: Szvák
Gyula levele Jurij Petrovnak (kézirat).
50
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csengenek késõbb az Akadémia részérõl megfogalmazott bírálatokkal. Ezek közül maga Medusevszkij is megemlít néhányat.53
Õ is elismeri, hogy az Akadémia részérõl bírálták amiatt, hogy
véleményük szerint a folyóirat tematikájában, profiljában túlságosan markánsan érvényesültek a fõszerkesztõ saját elképzelései.54
Tehát korántsem arról van szó, hogy kizárólag a Medusevszkij által konzervatívnak, keményvonalasnak tartott akadémiai
körök áltudományos céljai vezettek volna a távozásához, hiszen
szakmai alapon is bírálhatók programtervezetének egyes pontjai, illetve az általa sikerként elkönyvelt eredmények is. Természetesen ez nem vonja kétségbe Medusevszkij azon állítását,
hogy ne gyakoroltak volna nyomást a szerkesztõbizottságra, ne
akarták volna idõ elõtt eltávolítani õt a fõszerkesztõi pozícióból.55 Már csak azért sem, mivel azok a szakmai elképzelések,
amelyek 2007-ben még megfelelõek és nyilvánvalóak voltak az
Akadémia számára, majd azt követõen öt évig nagymértékben

Medusevszkij: Moi boi za isztoriju, 305.
Ebbõl a szempontból különösen tanulságos Jurij Pivovarov hozzászólása, amely még az említett szerkesztõbizottsági ülésen hangzott
el. Pivovarov is egyetértett a fõbb irányvonalakkal a programtervet illetõen. Ennek ellenére hangsúlyozta, hogy teret kell hagyni más elképzeléseknek is, a fõszerkesztõnek  ahogy õ fogalmazott  nem kell diktátorrá válnia. Már csak azért sem, mivel elõfordulhat, hogy túlságosan
egyoldalúnak interpretálják törekvéseit a késõbbiek során attól függetlenül, hogy valójában milyen szándékai voltak. Gyiszkusszija po dokladu,
2324.
55 Arra, hogy akadémiai körökben nem teljesen voltak elégedettek
Medusevszkij tevékenységével, és nagy valószínûség szerint már mandátuma lejárta elõtt szóba kerülhetett eltávolítása, a korábban említett
levélváltásból is következtethetünk. Ebbõl kiderül, hogy nemcsak a lap
szakmai munkájára vonatkozó kérdések kerültek szóba, hanem olyan
személyesebbnek tetszõ kérdések is, amelyek többek között Medusevszkij munkastílusára, a szerkesztõbizottság és a fõszerkesztõ kapcsolatára vonatkoztak. Erre vonatkozólag: Szvák Gyula levele Jurij Petrovnak (kézirat).
53
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meg is valósultak, legkésõbb 2012-re már szemmel láthatóan
nemkívánatossá váltak.56
Andrej Medusevszkij fõszerkesztõi munkásságából leginkább az derül ki, hogy az orosz történettudomány keresi a maga
szerepét, identitását. Ez vonatkozik mind témaválasztására,
mind módszertanára, valamint annak megítélésére is, hogy a
történettudománynak milyen társadalmi szerepe lehet a jövõben. Ez az identitáskeresés nagymértékben illeszkedik a történettudomány általános válságához, útkereséséhez.57 Azonban
Oroszországot illetõen többrõl is, másról is szó van. Kétségtelen,
hogy a Medusevszkij lapjában hangsúlyossá vált tematikák 
többek között az alkotmányozás, törvénykezés, polgárosodás
kérdése az orosz történelemben, a pravoszláv egyház történelmi
56 Habár a Medusevszkij távozása utáni tendenciákról az azóta eltelt
két év még kevés támpontot adhat, van néhány figyelemre méltó fejlemény. Medusevszkijtõl a fõszerkesztõi posztot Szergej Szekirinszkij
vette át, ebben a státuszban a 2012/4. számtól kezdve szerepel a neve az
újságban. Ugyanakkor számos körülmény azt mutatja, hogy kevésbé
végiggondolt irányváltásról van szó, mint Medusevszkij kinevezése idején. Bár kétségtelen, hogy Szekirinszkij novemberi halála valószínûleg
nem könnyítette meg a lap munkáját. Többek között jellemzi a kialakult
helyzetet, hogy Szekirinszkij halála után jó ideig nincs tényleges fõszerkesztõje a folyóiratnak, csak a 2013/4. számtól kezdve tüntetik fel Igor
Hrisztoforov nevét. Emellett a 2012/56. számban nem közlik a szerkesztõk névsorát.
Nagyjából fél évig  a 2013/1. számig  eltart, amíg valamelyest kezdenek látszani a lap új irányvonalai mind a folyóirat felépítését, mind a
szerkesztõket illetõen. Az elõbb említett lapszámtól kezdve gyakorlatilag két külön bizottság  a Redakcionnij Szovjet és a Redakcionnaja Kollegija
 felel a lap szerkesztéséért. Ezzel a döntéssel nagymértékben megnövekszik a szerkesztésben részt vevõk száma. Habár az orosz tagokra vonatkozólag teljesen kicserélõdnek a lap munkatársai, ugyanakkor a Medusevszkij idején megjelent külföldieket nem váltják le a brit tag,
Geoffrey Hosking kivételével. Azonban az õ helyére szintén egy külföldi történész kerül Michael David-Fox személyében. A fentiekre vonatkozólag: Rosszijszkaja Isztorija, 2012/3.2014/2.
57 Ezt maga Medusevszkij is több helyen megfogalmazza. Erre vonatkozólag többek között: Medusevszkij: Moi boi za isztoriju, 301.
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szerepe vagy akár az emigráció kérdése is  az orosz történelem
azon témái, amelyekkel korábban kevesebbet foglalkoztak, felvetésük mindenképpen indokolt volt. Már csak azért is, hiszen
így vagy úgy, de ezekkel a történelmi periódusokkal, jelenségekkel mind az orosz történetírásnak, mind az orosz társadalomnak számot kell vetnie, hiszen a mai identitás szempontjából
sem mellékesek a fentebb említettek. A folyóiratban megjelent
cikkek ebben valóban segítséget nyújthatnak.58 Ugyanakkor
pont a témák elõbb említett jelentõsége miatt lett volna fontos,
hogy többféle nézõpont is megjelenjen a lapban, és konstruktív
polémia bontakozzon ki az adott kérdések körül. Erre összességében nem került sor. Ezzel szemben azok az alapkoncepcióban
felvázolt célok, amelyeket Medusevszkij sokszor görcsösen igyekezett megvalósítani  a történettudományt minden aktuális
kérdésre választ adó, komplex társadalomtudományként értelmezve , hosszabb távon pont azt eredményezhetnék, amellyel
szemben a fõszerkesztõ igyekezett állást foglalni: nevezetesen a
történettudomány mint tényleges tudomány háttérbe szorulását, marginalizálódását.

Más kérdés, hogy még az említett szûkebb tematikák esetén is
gyakran elõfordult, hogy azokat a folyóiratban igen szelektíven kezelték. Erre vonatkozólag elég csak a korábban már említett Vitte és Sztolipin közötti párhuzamra utalni.
58
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A ruszok kagánja
A kagán szó elõfordulásának kérdéséhez
a 11. századi kijevi uralkodók
címhasználatában
Általában a nagyfejedelem (velikij knyaz) mûszóval jelölik a
Kijevi Rusz területén fõhatalmat gyakorló kijevi uralkodókat annak ellenére, hogy e titulus csak a 12. század második felétõl mutatható ki a forrásokban.1 Az elnevezés használatát elõnyben
részesítõk azzal érvelnek, hogy Kijev ura alávetette a keleti szláv
többségû etnoterritoriális törzsek vezetõit, a fejedelmeket. A cím
kifejezte elsõségét a Rurik-dinasztia többi tagjával szemben. Az
érvelés tetszetõs logikáján és historiográfiai toposz jellegû meg-

1 A Kijevi Rusz fennállásának idején (8821132) kiadott ókeletiszláv
oklevelek közül eredetiben csupán egyetlen irat maradt fenn: Msztyiszlav Vlagyimirovics 1130 körül keletkezett adománylevele a novgorodi
Szent György-monostornak. [Magyarul: Szili Sándor (szerk.): A középkori orosz történelem forrásai. Budapest, 2005. 3637.] Sem ebben, sem a
korszak numizmatikai, szfragisztikai és epigráfiai leletanyagában nem
fordul elõ a nagyfejedelem cím. Valentyin Janyin megállapítása szerint
semmi nyomát nem lelni annak, hogy a 11. század folyamán, a 12. század elején bármiféle hierarchikus elv kifejezõdött volna az óorosz
fejedelmek titulusainak egymáshoz viszonyított használatában. Valamennyien  beleértve a kijevit is  arkhónnak címezték magukat görög
feliratú pecsétjeiken. Janyin, V. L.: Aktovije pecsatyi drevnyej Ruszi XXI
vv. T. I. Moszkva, 1970. 2122.; Vlagyimir egyházi szabályzata, amelynek
elsõ paragrafusa tartalmazza a nagyfejedelem kifejezést, 1419. századi másolatokból ismert. Magyarul: A középkori orosz történelem forrásai,
1517.
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gyõzõ erején kívül azonban semmi sem támasztja alá ezt a hipotézist.2
A kérdést problémának tekintõ kutatók egy része a fejedelem (knyaz) címet tartja a Kijevi Rusz trónján ülõ uralkodók
valódi titulusának arra hivatkozva, hogy ez volt a szláv népek
vezetõinek önelnevezése. Nem alakult ki konszenzus abban a
tekintetben, hogy a terminus az õsszláv *kúnedzü szóalakból fej
lõdött-e ki, avagy az ógermán *kuning átvételével
jött létre még
3
az õsszláv alapnyelvben. Ibn Hordádbeh arab szerzõ a 9. század
közepe  második felében született geográfiai leírásában a föld
uralkodóinak titulusait sorolva a szlávok vezetõit a k.nán (vagy
k.bád) címmel ruházta fel, amit általában a knyaz torzult alakjának tartanak.4 A bizánci protokollban az óorosz fejedelmekre is
következetesen alkalmazott arkhón kifejezés ókeletiszláv
megfelelõje a knyaz. Olga kijevi fejedelemasszony konstantinápolyi követjárásáról készített, Bíborbanszületett Konstantinnak
tulajdonított görög nyelvû beszámoló arkhontisszáknak és
arkhónoknak nevezte a 10. századi Rhósziában hatalmat birtokló elöljárókat.5 A knyaz szóalak elsõ elõfordulása a Kijevi
Rusz területén megtalált pecsétfeliraton az 1018 körüli idõszakhoz,6 másolatban megõrzõdött kódexbejegyzésekben az 1047-es
A Régmúlt idõk krónikája legrégebbi fennmaradt kéziratai a 1215.
században készültek. A bennük megõrzõdött számos nyelvi archaizmus
ellenére a maguk korában megszokott nagyfejedelem titulust visszavetítették a 1012. századra. A krónika szövegében már a 10. századi bizáncirusz békekötések kapcsán elõkerülõ nagyfejedelem szóhasználat
eredetérõl lefolytatott polémiát röviden ismerteti Szverdlov, M. B. (iszpr.
i dop.): Dopolnyenyije [k kommentarijam] k sz. 422. In: Poveszty vremennih let. Szentpétervár, 1996. 603604.
3 Filjuskin, A. I.: Tyituli russzkih goszudarej. Moszkva  Szentpétervár,
2006. 1415.
4 Kmoskó Mihály: Mohamedán írók a steppe népeirõl. Földrajzi irodalom.
I/1. Budapest, 1997. 96.
5 Magyarul: Szili Sándor  Szvák Gyula (szerk.): A normannkérdés az
orosz történelemben. I. köt. Budapest, 2009. 6877.
6 Janyin, V. L.  Gajdukov, P. G.: Aktovije pecsatyi drevnyej Ruszi XXV
vv. T. III. Moszkva, 1998. 1314., 259., 307.
2
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évszámhoz,7 eredetiben fennmaradt szövegemlékekben az
1056/57. esztendõhöz8 köthetõ.
A kutatók másik része a török eredetû kagán (kánok kánja) kifejezés használata mellett érvel a Kijevi Rusz korai periódusa kapcsán. A szó eredetileg az eurázsiai nomád birodalmak
legfelsõbb vezetõjének méltóságát jelölte. Bizáncban hivatalosan
az avar (68. század), a bolgár (6. század), a türk (67. század) és
a kazár (710. század) uralkodó titulusának ismerték el.9 A kazár
kagánt a konstantinápolyi diplomácia a második helyre rangsorolta a keresztény oikumenén kívüli világ fejedelmei között a
bagdadi kalifa után.10 Egyes történészek szerint a ruszok kazár
hatásra kezdték alkalmazni a kagán megszólítást különösen azt
követõen, hogy a Kazár Birodalom a 10. század végén összeomlott. Mások az avar örökség lehetõségét sem zárják ki.11 Fölvetõdött, hogy a török nyelvû sztyeppei népek nem kizárólag a
hatalmi hierarchia csúcsán álló személyt nevezték kagánnak,
hanem esetenként az alacsonyabb státuszú társuralkodókat és
tartományi vezetõket is. Van, aki a kazár fennhatóságú konglomerátumba betagózodás (910. század) kifejezõdésével hozza
összefüggésbe a kagán szó megjelenését a keleti szláv nyelvi
közegben.12
A magyar történészek közül Font Márta és Makai János fog7 Sztoljarova, L. V.: Szvod zapiszej piszcov, hudozsnyikov i perepljotcsikov
drevnyerusszkih pergamennih kodekszov XIXIV vekov. Moszkva, 2000.
1112.
8 Osztromirovo evangelije 10561057 goda. Szentpétervár, 1843. (Reprint: Monumenta Linguae Slavicae. T. I. Wiesbaden, 1964.) 294295.
9 Moravcsik, Gyula: Byzantinoturcica. T. II. Berlin, 1958. 332334.
10 Obolensky, Dimitri: A Bizánci Nemzetközösség. Budapest, 1999. 215.;
Bréhier, Louis: A bizánci birodalom intézményei. Budapest, 2003. 288. (A perzsa Szászánida Birodalom széthullását követõen!)
11 Lovmjanyszkij, Genrik: Proiszhozsgyenyije szlavjanszkih goszudarsztv.
In: Voproszi Isztorii, 1977/12. 190191.; Konovalova, I. G.: O vozmozsnih
isztocsnyikah zaimsztvovanyija tyitula kagan v Drevnyej Ruszi. In: Szlavjanye i ih szoszegyi. Szlavjanye i kocsevoj mir. Moszkva, 2001. 124125.
12 Trepalov, V. V.: Rosszija i kocsevije sztyepi: problema vosztocsnih zaimsztvovanyij v rosszijszkoj goszudarsztvennosztyi. In: Vosztok, 1994/2. 5152.
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lalkozott a fejedelmi hatalom különféle aspektusainak bemutatásával a Kijevi Rusz idejébõl, de a jelen tanulmányban felvetett
kérdést nem tárgyalták.13

*

A szakirodalomban négyféle álláspont alakult ki a kagán titulus használatával kapcsolatban.14 A kutatók egyik csoportja sem
kételkedik benne, hogy az ókeletiszláv fejedelmek viselték a kagán címet a 910. század folyamán és a 11. század elsõ felében,15
vagy a 9. század végétõl a 10. század elsõ feléig.16 Eltérnek a
Font Márta: A kijevi (nagy)fejedelmi hatalom jellegérõl. In: Aetas,
1999/3. 2233. (Reprint: Font Márta  Sashalmi Endre: Állam, hatalom,
ideológia. Budapest, 2007. 6585.); Makai János: Az óorosz államszervezet
jellegének kérdéséhez. In: Századok, 2002/3. 583598.; Makai, János:
Problematyika jegyinsztva drevnyerusszkovo goszudarsztva. In: Havanova,
O. V. (otv. red.): Goszudarsztvennoszty, gyiplomatyija, kultura v Centralnoj i Vosztocsnoj Jevrope XIXVIII vekov. Moszkva, 2005. 2137.
14 A kérdés historiográfiai áttekintése: Konovalova: O vozmozsnih
isztocsnyikah, 108135.; Filjuskin: Tyituli russzkih goszudarej, 1924.
15 E koncepció hívei  különbözõ interpretációkban  folytonosságot
látnak az Annales Bertinianiban említett Rhos Kaganátus és a Kijevi Rusz
között, mint pl.: Omeljan Pritsak: The Origin of Rus. Vol. 1., Vol. 6.
Cambridge, 1981. 2829., 31., 182.; Golb, Normann  Pricak, Omeljan:
Hazarszkojevrejszkije dokumenti X veka. MoszkvaJeruzsálem, 1997. 89.,
93.; Uõk: Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century. London, 1982.,
vagy éppen Mihail Szverdlov: Szverdlov, M. B.: Domongolszkaja Rusz.
Knyaz i knyazseszkaja vlaszty na Ruszi VI  pervoj tretyi XIII vv. Szentpétervár, 2003. 9295., 306307.
16 Vlagyimir Petruhin a kagán cím felvételét annak a 965. évi hadjáratnak a következményeivel kapcsolja össze, amelyben Szvjatoszlav
kijevi fejedelem szétzúzta a kazár államot. Szerinte valószínûleg a fia,
Vlagyimir viselte elõször a kagán címet. Petruhin, V. Ja.: Nacsalo etnokultornoj isztorii Ruszi IXXI vekov. Szmolenszk  Moszkva, 1995. 105.,
193.; Uõ: Drevnyaja Rusz: Narod. Knyaz. Religija. In: Iz isztorii russzkoj
kulturi. T. I. (Drevnyaja Rusz) Moszkva, 2000. 139140., 185186., 189
190.; Uõ: K voproszu o szakralnom sztatusze hazarszkovo kagana: tragyicija i
realnoszty. In: Szlavjanye i ih szoszegyi, 77.
13
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vélemények arról, hogy a 11. században ez már csak tiszteletbeli címnek,17 netalán archaizmusnak18 tekintendõ-e, amely semmilyen reális súllyal nem bírt a nemzetközi diplomáciában,19
avagy a titulatúra élõ, hivatalos elemeinek egyikét alkotta. Az
utóbbi nézetet vallók meggyõzõdése, hogy a kagán szó a 11.
század második felében  12. században kikopott a kijevi uralkodók címei közül, mert felváltotta a fejedelem (knyaz) megszólítás.21 Egyesek szerint a kagán címhasználatot csak a Rurikok
csernyigovi ága õrizte meg.22 A történészek harmadik csoportjához tartozók úgy vélik, hogy e kifejezés sohasem vált hivatalos
titulussá a keleti szlávoknál. Legfeljebb csak magasztaló jelzõként23 vagy a ruszok fejedelmének hatalmát a kazár uralkodó
szakrális szerepéhez hasonlító, patetikus metaforaként alkalmazták.24 Elõfordulása a bizánci irodalmi tradíció hatásának

Szverdlov: Domongolszkaja Rusz, 95., 306307.
Trepalov: Rosszija i kocsevije sztyepi, 52.; Nazarenko, A. V.: Porjadok
presztonaszlegyija na Ruszi XXII vv.: naszledsztvennie razgyeli, szenyorat i
popitki gyeszignacii (tyipologicseszkije nabljugyenyija). In: Iz isztorii russzkoj
kulturi. T. I. (Drevnyaja Rusz) Moszkva, 2000. 515.
19 Gorszkij, A. A.: Ob evoljucii tyitulaturi verhovnovo pravityelja v Drevnyej Ruszi. In: Rimszko-Konsztantyinopolszkoje naszlegyije na Ruszi:
igyeji vlasztyi i polityicseszkaja praktyika. Moszkva, 1995. 9899.
20 Novoszelcev, A. P.: K voproszu ob odnom iz drevnyejsih tyitulov
russzkovo knyazja. In: Isztorija SzSzSzR, 1982/4. 159.; Petruhin: K voproszu
o szakralnom sztatusze hazarszkovo kagana, 7378.; Uõ: Drevnyaja Rusz:
Narod. Knyazja. Religija, 185186., 189190.; Konovalova: O vozmozsnih
isztocsnyikah, 120.
21 Lvov, A. Sz.: Lekszika Povesztyi vremennih let. Moszkva, 1975. 207.
22 Petruhin: Drevnyaja Rusz: Narod. Knyazja. Religija, 193194.
23 Filjuskin: Tyituli russzkij goszudarej, 2324.
24 Dobrodomov, I. G.: Etyimologija, kontyekszt, znacsenyije. In: Voproszi szlovoobrazovanyija i lekszikologii drevnyerusszkovo jazika. Moszkva, 1974. 274284.; Uõ: Kagan: tyitul ili szravnyenyije? In: Vosztocsnaja
Jevropa v drevnosztyi i szrednyevekovje. Jazicsesztvo, hrisztiansztvo,
cerkov. Moszkva, 1995. 1617.
17

18
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következménye.25 A negyedik álláspontnak megfelelõen a fejedelem és a kagán titulust párhuzamosan használták a 911.
századi Ruszban, de különbözõ etnokulturális közegben: az
elõbbit a keleti szlávok a saját fejedelmeikre, az utóbbit a normannok Kijev birtokosára. Az uralkodó dinasztia elszlávosodása
és a kaganátus eltûnése miatt a 11. század végén a kagán cím
kiveszett a gyakorlatból.26
Az arab és perzsa nyelvû forrásokból kiindulva Anatolij Novoszelcev rekonstruálta, hogy mit értethettek a kagán fogalom
alatt a 711. századi Kelet-Európában: olyan legfelsõbb kormányzót, akinek irányítása alá több más  rangban alatta álló 
helyi hatalmasság tartozott.27
A Rhos Kaganátus (830/40-es évek) és a Kijevi Rusz (882-tõl)
között még nem sikerült meggyõzõ erejû bizonyítékkokkal alátámasztott kapcsolatot kimutatni.28 Az itt publikált tanulmányban a problémakör 11. századi vetületének vizsgálatával fogEzt az állítását Poppe semmivel sem támasztotta alá. Poppe,
Andrzej: Das Reich der Rus im 10. und 11. Jahrhundert: Wandel der Ideenwet. In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Neue Folge. Bd. 28. Heft
3. Wiesbaden, 1980. 339.; Uõ: The Rise of the Christian Russia. London,
1982. 339.; Uõ: Christianity and Ideological Change in Kievan Rus: The First
Hundred Years. In: CanadianAmerican Slavic Studies, vol. 25. No. 14.
1991. 8. E három különbözõ címû tanulmány szövege lényegében azonos.
26 Melnyikova, Je. A.: Knyaz i kagan v rannyej tyitulature drevnyej
Ruszi. In: Muszin, A. E.  Hvoscsinszkaja, H. V. (otv. red.): Gyialog kultur i narodov szerednyevekovoj Jevropi. Szentpétervár, 2010. 145146.
27 Novoszelcev: K voproszu, 152.; al-Hvárizmi arab nyelven író
perzsa hivatalnok 975997 között állította össze a Mafátíh al-Ulúm címû
enciklopédiáját, amelybõl a kagán kán fogalompár korabeli értelmezése származik.
28 Golden, Peter B.: The Question of the Rus Qaganate. In: Archivum
Eurasiae Medii Aevii. II. Wiesbaden, 1982. 97.; A Rhos Kaganátus problematikájának historiográfiai összefoglalását nyújtja: Litavrin, G. G.: Bertyinszkije annali o poszolsztve roszov v Konsztatyinopol. In: Uõ: Vizantyija,
Bolgarija, Drevnyaja Rusz (IX nacsalo XII v.), Szentpétervár, 2000. 37
46.; a kérdés magyar vonatkozásait tárgyalja Bollók Árpád: Inter barbares
et nimiae feritatis gentes. In: Századok, 2004/2. 349379.
(

25
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lalkozom, mert ez a legkorábbi idõszak, amelybõl ókeletiszláv
írott forrásokkal rendelkezünk. Az elemzés célja, hogy a szakirodalomban eddig nem tárgyalt, új érvek kiaknázásával bõvítse a fejedelmi hatalom korabeli természetérõl alkotott
elképzeléseinket.

*

A törvényrõl és a kegyelemrõl elnevezés alatt ismertté vált, 11. század közepére datált alkotás szerzõségét Ilarion kijevi metropolitának tulajdonítják. Ez a mû az egyedüli egykorúnak tekintett
narratív forrás, amelybõl következtetni lehet a kagán kifejezés
szemantikájára és funkciójára a 11. századi Ruszban. A szövegben többször elõforduló kagán lexémát egyes kutatók retorikai
eszköznek, mások uralkodói titulusnak vélik.
A törvényrõl és a kegyelemrõl szövegét vizsgálva feltûnik, hogy
a kagán szó kizárólag a Ruszt megkeresztelõ Vlagyimir kijevi
fejedelem (9801015) magasztalásának szentelt szerkezeti egységben, a Dicséretben olvasható. Ezen belül háromszor Vlagyimirra, egyszer a fiára, Jaroszlav kijevi fejedelemre (10161018,
10191054) vonatkozik.
A Dicséretben elsõként egy jelzõs szerkezetben bukkan fel
(nagy kagánunkat, Vlagyimirt), és összekapcsolódik egy olyan
metaforával (tanítónkat és útmutatónkat), amelyet a keresztény szövegek gyakran használtak a hit elterjesztéséért és tisztaságának megõrzéséért fáradozó szentekre.
Dicsérjük hát mi is, erõnk szerénti szerény dicsszavakkal a nagy és csodatévõ tanítónkat és útmutatónkat,
földünk nagy kagánját, Vologyimert, az Öreg Igor unokáját, a híres Szvjatoszlav fiát!

A csodatévõ jelzõ a Dicséret vezérgondolatára utal: a Rusz
megkeresztelése nem az apostolok térítõ tevékenységének köszönhetõ, hanem Vlagyimir megvilágosodása és megtérése
tüneményes csodájának. A jeles õsök említése az enkómion
mûfaji követelménye. Ebben a szövegkörnyezetben a kagán szó
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értelmezhetõ dicsõítõ retorikai alakzat részének, de az uralkodói
titulus megjelölésének is.
Második alkalommal Ilarion a kagánunk Vlagyimir fordulattal él, kiegészítve a híres és az elõkelõ jelzõkkel.
E híres és elõkelõ [õsöktõl] született, híres és elõkelõ
kagánunk, Vlogyimer, gyermeki ifjúságából fölcseperedvén és megizmosodván, fölöttébb megférfiasodék,
[lelki] szilárdságban és [testi] erõben tökéletesedvén,
értelemben és vitézségben kiváltképpen jeleskedék.

Tadeusz Wasilewski hívta fel rá a figyelmet,29 hogy a híres
és elõkelõ kagán kifejezés csaknem azonos a 10. századi bizánci udvarban a kazár uralkodók címeként hivatalosan használt
megnevezéssel: eugenesztatosz (legelõkelõbb), periphanesztatosz (leghíresebb) khaganosz.30 Ilarionnál a kagán lexéma ezen
a helyen egyaránt lehet patetikus metafora vagy az uralkodó titulusa magasztaló formában.
A szó harmadízben birtokos névmással (kagánunk) szerepel, díszítõ jelzõk nélkül. A kagán szó itt vagy antonomázia vagy
titulus.
Hiszen kagánunk levetkezé ruhájával együtt az ó
embert is, leveté a mulandóságot, lerázá a hitetlenség
porát, s belemerülvén a szent keresztelõmedencébe,
[újjá]születe víztõl és Lélektõl.

Negyedik alkalommal élõ személyre, a Dicséretben magasztalt Jaroszlav kijevi fejedelemre (Vlagyimir fiára) vonatkozik, és
Vasziljevszki, T.: Obrascsonnaja v hrisztiansztvo Rusz v vizantyijszkoj
szemje pravityelej i narodov. In: XVIII Mezsdunarodnij kongressz vizantyinyisztov. Plenarnie dokladi. Moszkva, 1991. 1011., 14.
30 Reiske, J. (ed.): Constantinus Porphyrogenitus: De cerimoniis aulae
Byzantinae. Vol. I. Bonn, 1829. Cap. 48. 690. [Niebuhr, B. G. (ed.): Corpus
scriptorum historiae Byzantinae.]
29
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a keresztény hit tiszta megvallására utaló igazhitû jelzõvel
együtt szerepel.
Kiváltképpen pedig a fiadért imádkozz, az igazhitû
kagánunkért, Georgijért31

A blagovernij32 (szó szerint jól hívõ mint a görög euszebész megfelelõje jámbor, istenfélõ, mélyen vallásos) korabeli
szinonímája a pravoszlavnij33 (görög orthodoxosz) melléknévnek. Az utóbbi használata a második délszláv hatás nyomán
terjedt el a moszkvai államban a 15. századtól. A blagovernij
azonban nem volt a külföldi uralkodók ceremoniális megszólításának része a bizánci protokollban. Wasilewski némi logikai
fejtegetés és történelmi párhuzam után mégis megengedi magának azt a feltételezést, hogy az igazhitû kagán (orthodoxosz
khaganosz; blagovernij kagan) vagy még inkább az elõkelõ
kagán (eugenesztatosz khaganosz; blagorodnij kagan) szókapcsolat lehetett Vlagyimir új uralkodói titulusa, amelyet a
Rusz megkeresztelésekor kaphatott Konstantinápolytól. A lengyel kutató elképzelhetõnek tartja, hogy Ilarion szándékosan
fordította az eugenesztatosz melléknevet igazhitûnek, hogy
a mûve eszmeiségének jobban megfelelõ, keresztény konnotációval ruházza fel.34 A kagán szó ebben a kontextusban is lehet
metafora vagy az uralkodó címe.
A törvényrõl és a kegyelemrõl szövegén kívül, az Ilarionnak
tulajdonított ciklust lezáró Feljegyzés utolsó mondatában ismét
Georgij: Jaroszlav kijevi fejedelem keresztségben kapott neve.
Az óbolgárból származó blago (jól) és az ószláv vera (hit)
összevonásából keletkezett melléknév az ószlávban és az orosz szerkesztésû egyházi szlávban. Faszmer, Maksz: Etyimologicseszkij szlovar russzkovo jazika. T. I. Moszkva, 1986. 170., 292293.
33 A pravoszlavnij (a görög orthodoxosz tükörfordítása) a szerb
szerkesztésû egyházi szlávból került át az oroszba. Faszmer: Etyimologicseszkij szlovar, T. III. 352.
34 Vasziljevszki: Obrascsonnaja v hrisztiansztvo Rusz, 1415.
31

32
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csak az igazhitû kagán szókapcsolattal találkozunk Jaroszlav
kijevi fejedelem neve mellett.
Én, Ilarion, [ki] az emberszeretõ Isten kegyelmébõl
szerzetes és pap valék, az Õ akaratából az Istent tisztelõ
püspökök által fölszenteltettem és beiktattattam a nagy
és Isten oltalmazta Kijev városában, hogy metropolitája,
pásztora és tanítója legyek.
Történt ez a 6559. esztendõben,35 az igazhitû kagán, Jaroszlav  Vlagyimir fiának  uralkodása [idején].
Ámin.

A Feljegyzés nélkülözi a fennköltséget. Tárgyszerû, kancelláriai stílusú megfogalmazásban íródott. A legvalószínûbb, hogy
a kagán szó itt titulusként szerepel, noha formálisan nem zárható ki egy antonomázia funkciójú retorikai alakzat részeként
történõ használata sem.
A törvényrõl és a kegyelemrõl címû alkotás kódexmásolási folyamatban nyomon követhetõ utóélete sem perdöntõ bizonyíték, de azok érvelését támasztja alá, akik a kagán megszólítást
uralkodói címnek vélik. A szót több évszázadon keresztül változatlanul jegyezték. A 15. század közepétõl a szkriptorok egy
része értelmezõ magyarázatot fûzött hozzá (fejedelem, nagyfejedelem), majd a 16. század közepétõl  Szent Vlagyimir kultuszának általánossá tétele után a moszkvai államban  a novgorodi területeket kivéve végleg elhagyták ezt az addigra érthetetlenné vált archaizmust, és a fejedelem (knyaz), nagyfejedelem (velikij knyaz), uralkodó (goszudar) szavakkal helyettesítették.36 A novgorodi földeken álló monostorokban készült
kódexek tovább õrizték Vlagyimir kagán titulusát, mert ezen a
1050. szeptember 1. 1052. március 1. között valamikor. Valószínûleg 1051-ben. Az évszám meghatározása attól függ, hogy a bejegyzés
szerzõje a szeptemberi (1050) vagy a márciusi (1051) évkezdés szerinti
idõszámítást használta, amit nem tudunk.
36 Rozov, Ny. Ny.: Iz nabljugyenyij
nad isztorijej tyekszta Szlova o
^
zakonye i blagodatyi. In: Slavia. Rocník XXXV. Seit 3. Prága, 1966. 375.
35
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tájon különleges tisztelettel adóztak az 1240 óta helyi szentek
közé sorolt kijevi uralkodó csodáját megörökítõ szöveghagyománynak.37 A 17. századi másolatokban Vlagyimir modernizált világi címe mellett állandósult az egyházi epitheton
ornansának használata is: igazhitû (blagovernij) és apostoli
(szó szerint az apostolokkal egyenlõ  ravnoaposztolnij) formában.38
Ilarion gondolatmenete a kegyelemnek (az Istennel kötött
Újszövetségnek) a törvényhez (az Ószövetséghez) viszonyított felsõbbrendûsége bizonyításával  a kereszténység zsidó hit
feletti diadalának igazolásával  indul, és Vlagyimir dicséretében
teljesedik ki, aki népének megkeresztelésével a Ruszt is beemelte az egyetemes üdvtörténetbe.39 A kagán szót titulusként
elutasítók egyik érve éppen a mû teljességének filozofikus eszmeisége és a stiláris eszközök ehhez igazodó fennkölt jellege.
German Barac kései és mechanikus kompilációnak tartotta
A törvényrõl és a kegyelemrõl címû prédikációt, amelynek szerkezeti egységei közül a Vlagyimirt magasztaló enkómion egy
910. századi bolgár alkotás, a Szent Borisz (Mihail) dicsérete és egy
13. századi szerb biosz, a Szent Sztefan (Szimeon) Nemanja élete
egybeszerkesztésébõl született.40 Barac szerint a kagán titulus
az utókor számára elveszett bolgár forrásból került bele az
Ilarionnak tulajdonított szövegbe.41 Bevallotta azonban, hogy
semmilyen konkrét ténnyel nem tudja alátámasztani a feltételeRozov, Ny. Ny.: Rukopisznaja tragyicija Szlova o zakonye i blagodatyi. Trudi Otgyela Drevnyerusszkoj Lityeraturi (TODRL). T. XVII.
Moszkva  Leningrád, 1961. 4748.
38 Rozov: Iz nabljugyenyij nad isztorijej tyekszta, 376.
39 Szenderovics, Sz.: Szlovo o zakonye i blagodatyi kak ekzegetyicseszkij
tyekszt. Ilarion Kijevszkij i pavlinszkaja tyeologija. In: TODRL. T. 51.
Szentpétervár, 1999. 57.
40 Barac, G. M.: Isztocsnyiki Szlova o zakonye i blagodatyi i Jevangelisztoj
pesznyi. In: Uõ: Szobranyije trudov po voproszu o jevrejszkom elementye v pamjatnyikah drevnye-russzkoj piszmennosztyi. T. I. Otgyel 2.
Párizs, 1927. 842849., 860861.
41 Uo. 850.
37
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zését.42 Ilarion valóban ismerhette a népét megkeresztelõ Borisz
dicséretét, de nemcsak Vlagyimir, hanem a fia, Jaroszlav esetében is használta a kagán kifejezést, ráadásul A törvényrõl és a
kegyelemrõl szóló fejtegetéstõl függetlenül, az ún. Feljegyzésben is.
A bolgár uralkodók a kán titulust viselték a Krisztus-hit felvétele elõtt. Nem nevezték magukat kagán-nak, legfeljebb nagy
kán-nak. A kikeresztelkedést követõen knyaz-nak címeztették magukat, majd Szimeontól kezdõdõen car -nak, késõbb
car i szamogyerzsec-nek (cárnak és autokrátornak).43
Formai és tartalmi ismérvekbõl kiindulva Ludolf Müller
szintén bizonyítottnak vélte, hogy a Vlagyimirnak szentelt
Dicséret valaha önálló mû lehetett,44 amely rendelkezik a datálást
lehetõvé tévõ attribútumokkal. Valószínûsíthetõ, hogy a Ruszt
megkeresztelõ uralkodó halálának emléknapján, 1049. vagy
1050. július 15-én hangzott el a kijevi Szent Istenszülõ-tizedtemplomban, ahol Vlagyimir kõszarkofágja állt.45 Legalábbis ez
sejlik ki Ilarion szavaiból:
Kelj föl koporsódból, óh tisztelt fõ!! Serkenj fel, ûzd
el az [örök] álmot! Hisz nem meghaltál, hanem aluszol
mindenki közös feltámadásáig! Kelj föl, hisz nem haltál
meg! Nem illõ hozzád a halál, ki hittél vala Krisztusban,
az egész világnak [adott] életben! Ûzd el az álmot,
emeld föl tekintetedet, s meglátod, mily becsre méltattál
az Úrtól, ott [a mennyekben], és [itt] a földön, emléked

Uo. 849.
Bakalov, Georgi: Szrednovekovnyijat blgarszki vlagyetyel (Tyitulatura
i inszignyii). Szófia, 1985. 83128.; Obolensky: A Bizánci Nemzetközösség,
108111., 140., 145., 147.
44 Müller, Ludolf: Die Werke des Metropoliten Ilarion. München, 1971.
1114.
45 Müller, Ludolf: Das Metropoliten Ilarion Lobrede auf Vladimir den
Heiligen und Glaubensbekenntnis. Wiesbaden, 1962. 2932.; Uõ: Die Werke
des Metropoliten Ilarion, 1415.; Uõ: Kijevszkij mitropolit Ilarion: zsizny i
tvorcsesztvo. In: Uõ: Ponjaty Rossziju: isztoriko-kulturnie isszledovanyija. Moszkva, 2000. 99.
42
43

2.k z.Øs koraujkor.qxd

2015. 01. 14.

10:40

Page 83

A ruszok kagánja

83

megörökíttetvén a fiadban! Serkenj fel, lásd gyermekedet, Georgijt, lásd ágyékod [gyümölcsét], lásd, ki kedves
vala néked, lásd, hát õt teremté csípõdbõl az Úr, lásd
országod trónusának díszét, örvendj és vigadj! Azonfelül, lásd istenfélõ menyed, Jerinát, lásd unokáid és
dédunokáid, hogyan élnek, hogyan óvja õket az Úr, hogyan õrzik az igaz hitet miként azt átadtad, hogyan járják a szent templomokat, hogyan dicsõítik Krisztust,
hogyan imádják az õ nevét.

Vlagyimir elsõ dédunokája 1038-ban született, a többiek viszont csak az 1040-es évek közepétõl jöttek világra. Így a Dicséret
nem keletkezhetett 1046 elõtt.46 A terminus ante quem annak
alapján határozható meg, hogy a szöveg élõ személyként említi
Jaroszlav svéd származású feleségét, Ingigerdet (az ortodox keresztségben Irinát, a szövegben Jerinát), aki a Régmúlt idõk krónikája Ipatyij-féle másolatának tanúsága szerint 6558. (1050. vagy
1051.47) február 10-én hunyt el. A Dicséret tehát az 1040-es évtized második felében készült (nem késõbb, mint 1051. február),
de mindenképpen azelõtt, hogy Ilariont metropolitává szentelték.
Ludolf Müller feltételezése szerint a Dicséret összeállításakor
Ilarion az ortodox egyházban ismeretlen latin nyelvû liturgiai
formula parafrázisával élt:
Krisztus gyõzött! Krisztus diadalmaskodott! Krisztus trónra lépett! Krisztus fölmagasztaltatott!

46 Soloviev, Alexander V.: Zur Lobrede des Metropoliten Hilarion. In:
Das Heidnische und Christliche Slaventum. Acta II. Congressus internationalis historiae Slavicae SalisburgoRatisbonensis anno 1967
celabrati. Wiesbaden, 1970. 61.
47 Az évszám meghatározása attól függ, hogy az évkönyv ezen bejegyzése a szeptemberi (1050), vagy a márciusi (1051) évkezdés szerinti
idõszámítást használta, amit nem tudunk. Az elõbbi valószínûbb, mert
Jaroszlav halálát a szeptemberi évkezdésnek megfelelõen datálta a krónikás.
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A Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat himnikus röpima különösen a korabeli francia udvarban vált divatossá (Laudes Gallicanae). I. Henrik francia király feleségül kérte
és kapta Jaroszlav egyik leányát, Annát.48 Lehet, hogy Ilarion
tagja volt a leendõ võhöz indított delegációnak. A nyugat-európai követjárás hipotézisét elfogadva, az enkómion keletkezésének terminus post quem idõhatárát ki lehet tolni 1049-ig.49
A fentiek alapján a Vlagyimirnak szentelt enkómiont célszerû olyan mûként kezelni, amely eredetileg önálló alkotás volt,
konkrét funkcióval rendelkezett, a keletkezési ideje szûk kronológiai intervallumon belüli eseményhez kapcsolódik, a bemutatásának körülményei pedig nagy vonalakban rekonstruálhatók.
A Dicséret kontextusából következik, hogy a kagán lexéma
Ilarion korában már nélkülözött bármiféle pogány konnotációt.
Ellenkezõ esetben nem kapcsolódhatott volna egy boldognak
nevezett keresztény uralkodó és utóda nevéhez. Az enkómion
mûfaji sajátosságaiból kifolyólag a kagán szó elvben lehetne
retorikai formula. Ez esetben azonban azzal a ténnyel kell szembesülnünk, hogy Ilarion egyáltalán nem említette meg se Vlagyimir, se Jaroszlav hivatalos címét! Vajon elképzelhetõ-e, hogy
egy ünnepélyes eseményen, feltehetõleg az udvar színe elõtt és
az uralkodói család tagjainak jelenlétében elmondott, a regnáló
fejedelem atyja magasztalásának szentelt beszédben ne hangozzék el nemcsak a szentté avatásra méltónak tartott elhunyt, de
még a trónon ülõ fiának a titulusa sem?
Bizánci minták és párhuzamok között kutakodva, e fölvetett
kérdésre tagadó választ kapunk. A Pharoszi Istenszülõ templomának  az egész udvar jelenlétében megtartott  újrafelszenteMüller: Die Werke des Metropoliten Ilarion, 8086.; Uõ: Kijevszkij mitropolit Ilarion: zsizny i tvorcsesztvo. 95., 134140.; Melnyikovoj, Je. A. (pod.
red.): Drevnyaja Rusz v szvetye zarubezsnih isztocsnyikov. Moszkva, 1999.
353358.
49 I. Henrik francia király 1048-ban vagy 1049-ben követséget küldött Jaroszlav kijevi uralkodóhoz, hogy megkérje a leánya kezét. Az
esküvõre 1051 tavaszán került sor Reimsben.
48
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lésekor Phótiosz konstantinápolyi pátriárka Krisztust és Istent
legjobban szeretõ császárnak (philokhrisztotatosz kai theophilesztatosz baszileusz) nevezte III. Mihályt (842867), valamint
tiszteletre méltó cézárnak (szebasztosz kaiszar) a társuralkodóját, Bardaszt (862866).50 Kaiszareiai Arethasz a kegyes
(euszebész), feltétlenül jó (panagathosz), béketeremtõ
(eirénopoiosz), legbölcsebb (szophótatosz) jelzõket aggatta
VI. Leóra (886912), akit mindvégig császárnak (baszileusz) titulált.51 León Diakonosz a legelõkelõbb (gennaiotatosz) és
leghatalmasabb (kratisztosz) császárként (baszileusz) magasztalta II. Baszileioszt (9761025).52 Mikhaél Pszellosz a legistenibb császárhoz (theiotatosz baszileusz) és a legnagyobb imperátorhoz (megisztosz autokratór) szólt, amikor IX. Konstantin Monomakhoszt (10421055) vagy VII. Mihály Dukaszt
(10711078) méltatta.53 A szónokok valamennyi esetben a bizánci uralkodók elsõ számú titulusát, a baszileuszt alkalmazták a
megszólításban, és csak ritkán  de mindig a baszileusz cím említésével párhuzamosan  használták szinonima gyanánt a latin
imperátor hivatalos görög fordítását, az autokratórt.54
Bolgár fejedelmeknek szentelt  bizánci minták alapján öszszeállított  enkómionok nem maradtak fenn. Az egyetlen kivétel, a Szimeon cár dicsérete is egy Kijevben 1073-ban készített
másolatból ismert, amelyben Szimeon nevét átírták Szvjatosz-

Photii patriarchae Constantinopolitani descriptio ecclesiae novae. In:
Corpus scriptorum historiae Byzantinae. Georgius Codinus. Bonn, 1843.
195., 201., 202.
51 Jenkins, R. J. H.  Laourdas, B.  Mango, C. A.: Nine orations of
Arethas from Cod. Marc. gr. 524. In: Byzantinische Zeitschrift. Bd. 47. 1954.
17., 20., 22., 28., 32., 34., 37.
52 Sukoutres, I.: Leontos tou diakonou anekdoton egkomion eis Basileion
ton B. In: Epeteris Etaireias Byzantinon Spoudon. X. 1933. 426., 427., 429.
53 Psellos, Michael: Scripta minora. vol. 1. Orationes et dissertationes.
Milánó, 1936. 5., 6., 9., 10., 38., 43.
54 Jenkins  Laourdas  Mango: Nine orations, 21., 23.; Psellos: Scripta
minora, 9., 1011., 38.
50
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lavra.55 Az eredeti kódexben feltételezhetõen használt a cárok
közt nagy cár Szimeon (»velikij vú crühú/crü Szimeonú«) megszólítás helyébe a fejedelmek közt nagy fejedelem Szvjatoszlav
(«velikij vú knyazühú knyazü Szvjatoszlavú») megfogalmazás
került.56 Nagy Szimeon (fejedelem 864-tõl, cár 918-tól 927-ig)
uralkodásától kezdõdõen az elsõ Bolgár Birodalom összeomlásáig a bolgár uralkodók Bizánc által elismert hivatalos titulusa a
bolgárok cárja vagy Bulgária arkhónja volt.57
Vajon miért nem használta Ilarion egyszer sem a fejedelem (knyaz) titulust a szövegeiben? Erre kétféle válasz kínálkozhat: 1. Mert nem ez volt Vlagyimir és Jaroszlav címe. 2. Mert
a bizánci mûveltséggel rendelkezõ fõpap tudta, hogy a knyaz
(görögül arkhón) titulus a Konstantinápoly-központú oikumenében alacsonyabb fejedelmi rang annál, amit az enkómion pátosza és célja megkövetelt a szerzõtõl, s mint ilyen, az adott
kontextusban méltatlan az apostolokkal egyenlõ uralkodóhoz.58
Ha elfogadjuk a feltételezést, hogy a kagán szó uralkodói
címként szerepel Ilarion szövegeiben, úgy meg kell magyaráznunk e fogalom használatának okát és jelentésének tartalmát.
Ilarion olyan természetességgel és indoklás nélkül nevezi
kagánnak Vlagyimirt és Jaroszlavot, ami kizárja annak lehetõségét, hogy ez a kifejezés ne lett volna régebb óta közismert a
kortársak elõtt abban az értelemben, amelyben Ilarion használta.
A szövegben nincs semmilyen utalás a 10. század végén meg-

Angelov, B. Szt.: Pohvala carju Szimeonu. In: Izbornyik Szvjatoszlava 1073 g. Moszkva, 1977. 247256.; Ljovocskin, I. V.: Izbornyik
Szvjatoszlava i jevo szlavjanszkij protograf. In: Sztaroblgarszka lityeratura.
Kny. 8. Szófia, 1980. 4649.
56 Izbornyik Szvjatoszlava 1073 goda. Fakszimilnoje izdanyije. Moszkva, 1983. p. 2 v., 263 v.
57 Bakalov: Szrednovekovnyijat blgarszki, 126127.
58 Poppe: Christianity and Ideological Change in Kievan Rus, 89.
55
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szûnt Kazár Birodalomra.59 Így a Dicséret alapján a kagán
megszólítás nem hozható közvetlen összefüggésbe az egykor a
kazárok uralta kelet-európai területek feletti hatalom megszerzésével még akkor sem, ha a kagán titulus a Kazár Birodalom
eltûnése óta gazdátlanul hevert a nemzetközi diplomáciában.
A mûvében Ilarion leszögezte, hogy Vlagyimir kagán a
földjének egyeduralkodója, tisztelt és dicsõ a földi urak
közt,60 aki a Krisztusban hívõket üldözõ más királyokkal és
hatalmat birtoklókkal ellentétben a keresztényeket fölkaroló
nagy Constantinus hasonmása, tisztelt fõ, apostol az urak
között. Az utolsó három definíció nem Vlagyimir hatalmának
világi jellegével, hanem a kultusza megteremtésének szándékával áll összefüggésben. A tisztelt fõ kifejezés a szentek megszólításának sztereotip formája.61 Az apostolokkal egyenlõ
jelzõ azon szentek attribútuma az ortodox egyházban, akik életükben a kereszténység terjesztésével szereztek maguknak
örökbecsû érdemeket Isten színe elõtt. Vlagyimir ezért lehetett
Ilarion szemében Nagy Constantinus római császár hasonmása. (923-ban Konstantinápoly elfogadta Borisz bolgár fejedelem
szentté avatását is az apostolokkal egyenlõ epitheton ornans
használatával.) Ha tehát a kagán fogalom mint feltételezett titulus szemantikájára a Dicséret kontextusából akarunk következtetni, akkor csak az egyeduralkodó (jegyinogyerzsec) és az
úr (vladika) fogalom jelentésével operálhatunk.
A dicsõ õsök között Ilarion által említett Szvjatoszlav 965-ben
megsemmisítõ vereséget mért a kazárokra, elindítva ezzel az országuk
hanyatlását. 977-ben Hvárezm a mohamedán hit exportjával kiterjesztette fennhatóságát a kazár területekre. Vlagyimir 985-ben hódoltatta az egykor a kazároktól függõ volgai bolgárokat.
60 Az úr (vladika) szót itt uralkodó értelemben használja Ilarion.
A korabeli magyar nyelvben az úr szó (uru alakban) szintén az uralkodó megtisztelõ megszólítása.
61 Akentyjev, K. K.: Szlovo o zakonye i blagodatyi Ilariona Kijevszkovo.
Drevnyejsaja verszija po szpiszku GIM Szin. 591. Vizantyinorosszika. 2005.
T. 3. 148. Primecsanyije 269e.
59
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A jegyinogyerzsec a görög monokratór tükörfordítása
az egyházi szlávban.62 A birodalom kormányzása 10. század közepén keletkezett 26. fejezetében Bíborbanszületett Konstantin így
írt Nagy Károly frank királyról és római császárról (768/800814):
Ez a Károly valamennyi királyság egyeduralkodója (monokratór) volt, és császárként uralkodott a Nagy Frankországban. Az
õ idejében a többi király közül senki sem merészelte magát királynak (réx) nevezni, hanem mind hûbéresei voltak neki 63
Ruszban szintén az országot egy személyben irányító fejedelmet
nevezték jegyinogyerzsec-nek.
A vladika a görög deszpotész (úr) megfelelõje az egyházi szlávban.64 A 11. századi Ruszban készült írásmûvekben
nemcsak valaminek vagy valakinek az urát, gazdáját, illetve
magát az Úristent jelölhették vele, hanem a vlasztyelin szó szinonimájaként a legfelsõbb világi hatalmat birtokló uralkodót is.65
A Vlagyimirnak szentelt Dicséretében Ilarion szintén ez utóbbi
értelemben használta. A deszpotész a bizánci császár informális (a köznyelvben gyakran elõforduló, 1163-tól egyik hivatalos)
címe.66 I. (Nagy) Jusztinianosz (527565) megkövetelte, hogy a
baszileusz titulus mellett deszpotész-nek is szólítsák.67 A De
cerimoniis aulae Byzantinae tanúsága szerint a birodalomtól függõ
külhoni fejedelmek (arkhónok) számára VII. Konsztantinosz és
Romanosz közös uralkodásának idején (945959) kiadott diplomáciai iratokat a Krisztust szeretõ deszpotészek parancsa
Jegyinú (mÒnoj) = ogyin (óorosz) + dürzsatyi (kratein) = vlagyety,
pravity (óorosz). Szreznyevszkij, I. I.: Matyeriali dlja szlovarja drevnyerusszkovo jazika po piszmennim pamjatnyikam. T. 1. Szentpétervár, 1893.
775., 816.
63 Bíborbanszületett Konstantin: A birodalom kormányzása. Budapest,
1950. 108., 109.
64 Faszmer: Etyimologicseszkij szlovar russzkovo jazika, T. I. 327.
65 Gyjacsenko, Grigorij: Polnij cerkovnoszlavjanszkij szlovar. Moszkva, 1899. 79.; Szreznyevszkij: Matyeriali dlja szlovarja, 267268.; Szlovar
drevnyerusszkovo jazika (XIXIV vv.) T. I. Moszkva, 1988. 439440., 442
443.; Szlovar russzkovo jazika XIXVII vv. Moszkva, 1975. 212., 216217.
66 Bréhier: A bizánci birodalom intézményei, 52.
67 Uo. 56.
62
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(keleuszisz ek tón philokhrisztón deszpotón) intitulatióval fogalmazták meg.68
Tehát Vlagyimir mint kagán egyedül kormányzott, és méltóságban felette állt a fejedelmi család többi tagjának.
A Dicséretben és az Ilarionnak tulajdonított ciklust lezáró
Feljegyzésben szintén kagánként aposztrofált Jaroszlav hatalmának jellegérõl más forrásokból alkothatunk képet magunknak. A Régmúlt idõk krónikája a 6544. (1036.) esztendõ eseményei között emlékezik meg a csernyigovi Msztyiszlav fejedelem (Jaroszlav de facto társuralkodója) haláláról, majd hozzáteszi:69
Ezután Jaroszlav magához ragadta hatalmát, és
Rusz földjének egyeduralkodója lett.

Az egyeduralkodó (jegyinovlasztyec) a görög monarkhosz tükörfordítása.70 Jelentése ekvivalens a jegyinogyerzsec kifejezésével.71
Az, hogy a kortársak kagán-ként aposztrofálhatták Jaroszlavot, a krónikás pedig egyeduralkodó-nak nevezte, három
dologra enged következtetni: 1. Olyan hatalmat összpontosított
a kezében, amilyennel az atyja még igen, az utódai már nem
rendelkeztek. 2. Az ókeletiszlávban nem volt megfelelõ szó e
jelenség definiálására. 3. Ruszban nem alakult ki egyöntetû
fogalmi kategória az ilyen típusú hatalom megjelölésére.
A kijevi Szent Szófia-székesegyház északi külsõ galériájának
egyik ablakmélyedésében talált, a 11. század második felébõl
Constantinus Porphyrogenitus: De cerimoniis, 688.
Poveszty vremenih let po Ipatyjevszkomu szpiszku. In: Bibliotyeka
lityeraturi drevnyej Ruszi. T. 1. XIXII veka. Szentpétervár, 1997. 192.;
A Régmúlt idõk krónikája Lavrentyij-évkönyv szerinti változatában szamovlasztyec, ami az autokratór tükörfordítása. In: Poveszty vremennih let.
Szentpétervár, 1996.
70 Miklosich Fr.: Lexicon palaeoslovenicograecolatinum. Vindobonae
(Bécs), 18621865. 1151.; Gyjacsenko 1899. 168.
71 Szlovar russzkovo jazika XIXVII vv. Moszkva, 1978. 20., 22.
68

69
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származó graffito közvetve megerõsíti azt a feltételezést, hogy a
kagán szót titulusként használták Jaroszlav idejében:
Mentsd meg, Urunk, kagánunkat!

A galéria valamikor 1054 után épült, de 1093-ban már állt. Ez
a két dátum jelöli ki a falfelirat keletkezésének kronológiai intervallumát. Mivel a graffitót egy Szent Miklóst ábrázoló freskón
helyezték el, valószínûleg Jaroszlav egyik fiára, Szvjatoszlavra
vonatkozik, az egyetlen kijevi fejedelemre (10731076), akinek
Nyikolaj volt a keresztneve.72 A krónika szerint Szvjatoszlav egy
rosszul sikerült orvosi beavatkozás következtében lelte halálát.73
Az Izbornyik Szvjatoszlava 1073 goda elnevezésû kódex bejegyzése
fejedelem-nek titulálja Szvjatoszlavot a kijevi uralkodásának
elején, a graffito pedig kagán-nak az uralkodásának végén.
Szvjatoszlav  miként a krónikás fogalmazott  több hatalomra
vágyva elûzte fivérét a kijevi trónról.74 Ez a falfelirat a kagán
szó utolsó hitelesnek tekinthetõ elõfordulása a 11. századi ókeletiszláv forrásokban.
Vlagyimir és Jaroszlav háttérbe szorította a Rurik-dinasztia
tagjait, és egyedül kormányozta a Kijevi Ruszt. Dominanciájukat
azzal fejezték ki, hogy a kagán címmel formálisan is fölébe
helyezték magukat a többi keleti szláv fejedelemnek és a Ruszt
alkotó valamennyi népnek.75 Az utódaik közül csak Szvjatoszlavnak sikerült rövid idõre restaurálni az egyeduralmat s vele
együtt a kagán cím használatát.

72 Viszockij, Sz. A.: Drevnyerusszkije nadpiszi Szofii Kijevszkoj. XIXIV
vv. Kijev, 1966. 4952.
73 Poveszty vremennih let po Ipatyjevszkomu szpiszku, 236.
74 Uo. 220.
75 Petruhin: K voproszu o szakralnom sztatusze hazarszkovo kagana,
7378.
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Oleg Szvjatoszlavics: törésvonalak
és értékválasztások

A 12. században a Rusz szerteágazó belharcaiban két tábor
küzdelmei vonultak végig: Vlagyimir Vszevolodics Monomah
(10531125) kijevi nagyfejedelem (1113 1125), szmolenszki,
csernyigovi, perejaszlavi fejedelem (majd késõbb általában Kijev); illetve Oleg Szvjatoszlavics (1053 1115) volinyi, tmutarkanyi, csernyigovi, novgorod-szeverszkiji fejedelem családjáé (az
Olgovicsoké)  állapítja meg Dmitrij Szergejevics Lihacsov.1
Egyértve D. Sz. Lihacsovval, ehhez azt a kiegészítést tehetjük
hozzá, hogy Vlagyimir Monomah (Kijev) és Oleg Szvjatoszlavics
(az Olgovicsok) küzdelme azért is érdekes, mert nemcsak a személyes ambíciók összecsapását láthatjuk, hanem különbözõ
szövetségi rendszerek, geopolitikai alternatívák, de kulturálismentális minták is rivalizáltak egymással személyükben. Olyan
törésvonalak és értékválasztások jelennek meg, vonulnak végig Kijev és az Olgovicsok küzdelmében, amelyek a késõbbiek
során is meghatározók lesznek a Rusz történetében.

Oleg Szvjatoszlavics, a pártütõ fejedelem

Oleg Szvjatoszlavics, Szvjatoszlav Jaroszlavics csernyigovi fejedelem, kijevi nagyfejedelem fia (Jaroszlav nagyfejedelem unokája) a középkori keleti szláv történelem neves alakja volt, az
elbeszélõ források többsége viszonylag bõven beszámol tevéLihacsov, D. Sz.: Lityeratura epohi Szlova o polku Igorjeve. In: Pamjatnyiki lityeraturi Drevnyej Ruszi XII vek. Moszkva, 1980. 5. (Továbbiakban: PLDR  XII vek)
1
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kenységérõl. Oleg Szvjatoszlavics apja, Szvjatoszlav Jaroszlavics,
az utókor által Bölcsnek nevezett Jaroszlav nagyfejedelem fia
a nagyfejedelem halála (1054) után a Ruszt irányító triumvirátus egyik tagja volt bátyjával, Izjaszlavval és öccsével, Vszevoloddal együtt.2 A triumvirátus tagjai sikeresen mûködtek
együtt egészen 1068-ig, amikor a 11. század közepén a Rusz déli,
sztyeppei határvidékén feltûnõ kipcsak-török nyelvû polovecek
(kumanok, kunok) támadása nyomán az Alta folyónál elszenvedett vereség után a kijevi vecse el nem ûzte Izjaszlavot, aki
Lengyelországba menekült. Izjaszlav ugyan hamarosan visszatért, de 1073-ban már öccsei, Szvjatoszlav és Vszevolod ûzték el
õt, és az összeesküvés kiötlõje, az évkönyv által túlzott hatalomvágya miatt elmarasztalt csernyigovi Szvjatoszlav Jaroszlavics
szerezte meg a nagyfejedelemséget (Izjaszlav megint nyugatra
menekült). Szvjatoszlav Jaroszlavics uralma azonban nem tartott sokáig, 1076-ban halt meg egy sikertelen orvosi beavatkozás
következtében (Csernyigovban temették el).
A nagyfejedelem halála után klánja, a Szvjatoszlavicsok
pozíciója is megrendült, Vszevolod és Szvjatoszlav szövetsége
átmenetinek bizonyult. Vszevolod ezúttal a nyugatról újra hazatérõ Izjaszlavval fogott össze.3
Oleg Szvjatoszlavics elõször 1076-ban jelenik meg a források lapjain (nem számítva egy hitelesnek tûnõ, V. Ny. Tatyiscsevtõl származó értesülést, miszerint 1073-ban apjától Rosztovot
kapta meg4), amikor a már említett Vlagyimir Vszevolodiccsal
együtt intézett hadjáratot a lengyelek megsegítésére Csehországba. 1077-ben Vszevoloddal együtt Csernyigovban tartózkodott.5
Oleg 1078 áprilisában összetûzött a Szvjatoszlavicsok cserSzkrinnyikov, R. G.: Rusz IXXVII veka. Szentpétervár, 1999. 64.
Font Márta: Oroszország, Ukrajna, Rusz. Budapest  Pécs, 1998. 47
49.; Polnoje szobranyije russzkih letopiszej T. II. Ipatyevszkaja letopisz.
Moszkva, 1998. 172. (Továbbiakban: PSZRL, T. II.)
4 Tatyiscsev, V. Ny.: Isztorija Rosszijszkaja. Tom vtoroj. Moszkva Leningrád, 1963. 90.
5 PSZRL, T. II. 190.
2

3
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nyigovi uralmára szintén igényt tartó Vlagyimirral, és kénytelen
volt Csernyigovból a legdélebbi Rusz fejedelemségbe, Tmutarakanyba menekülni, ahol bátyja, Roman Szvjatoszlavics volt a
fejedelem. A jelek szerint Tmutarakanyban kezdõdött Oleg
Szvjatoszlavics együttmûködése a sztyeppét benépesítõ kipcsak-török polovecekkel. A polovecek segítségével Oleg már
augusztusban sereget vezetett Csernyigov ellen. A Szozsica
folyónál, Csernyigov közelében vívott csatában Oleg és a polovecek legyõzték az ellenük kivonuló Vszevolod Jaroszlavicsot.
Oleg pogány polovecei feldúlták Csernyigov környékét, és sok
keresztény vért kiontottak. Ideiglenesen Csernyigovot is elfoglalták, de Vszevolod és a már harmadszorra kijevi nagyfejedelem Izjaszlav és Vlagyimir Vszevolodics visszafoglalta a várost a
déli jövevényektõl.
1078 októberében Csernyigov közelében, a nyezsatyini csatában került sor a döntõ ütközetre Kijev és Tmutarakany között.
A csatát a kijeviek nyerték meg, de a gyõzelem Izjaszlav nagyfejedelem életébe került. Oleg alig tudott Tmutarakanyba menekülni. 1078-ban történt meg elõször, hogy a Szvjatoszlavicsok a
poloveceket használták fel hatalmi ambícióik realizálására (bár
korábban is volt már példa a keleti szláv fejedelmek és a nomádok együttmûködésére, például 1015 után Szvjatopolk Vlagyimirovics besenyõ segítséggel próbált szembeszállni Jaroszlav
Vlagyimiroviccsal; de a tmutarakanyi és csernyigovi fejedelem
Msztyiszlav Vlagyimirovics is bensõséges viszonyt ápolt a kazárokkal és kaszogokkal.6)
Az 1078-as fiaskó után a következõ év sem hozott sikereket
a Szvjatoszlavicsok számára. Nyáron Roman megpróbálta
megismételni Oleg akcióját, Volin felé vágtatni, ám az Izjaszlav
helyét elfoglaló Vszevolod Jaroszlavics kijevi nagyfejedelem
Perejaszlavnál útját állta, és sikerült békét kötnie a polovecekkel.
Olyannyira megtalálták a közös hangot, hogy Romant a saját
fegyvertársai, a polovecek ölték meg (egy késõbbi utalás szerint
viszont a tmutarakanyi kazárok voltak vétkesek Roman Szvjatoszlavics halálában). Úgy tûnt ekkor, Oleg Szvjatoszlavics sorsa
6

Uo. 134.
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megpecsételõdik: a tmutarakanyi kazárok elfogták. és Cargradba, azaz Konstantinápolyba hurcolták (talán Olegre vonatkozik a feltételezhetõen csernyigovi illetõségû Danyiil
szerzetes szentföldi zarándokútját megörökítõ útleírásában az a
megjegyzés, miszerint Oleg rusz fejedelem két évig Rodoszban
raboskodott).7 Kijev sikerei után rövid ideig úgy tûnt, Vszevolodnak sikerül pacifikálnia Tmutarakanyt. A városba saját poszadnyikját, Ratibort ültette (õt 1081-ben kergették el).
Talán köze lehet a török párt, azaz a Szvjatoszlavicsok ideiglenes vereségének ahhoz, hogy a következõ évben fellázadtak
a nagyfejedelem ellen Kijev amúgy általában hûséges szövetségesei, a török (perejaszlavi) torkok. A torkok lázadását a polovecek elleni vitézkedésben már jelentõs tapasztalatokat szerzõ
Vlagyimir Vszevolodics (Monomah) verte le.
Kijev nem tudta megtartani Tmutarakanyt: 1083-ban hoszszas bizánci távollét után Oleg Szvjatoszlavics visszatért Tmutarakanyba, és levágta a kazárokat, akik vétkesek voltak bátyja, Roman halálában, és õt magát is meg akarták gyilkolni. A két
évvel korábban Ratibor helyét elfoglaló Davidot és Vlagyimirt
elengedte.8
1083 után Oleg tmutarakanyi életérõl az ekkor hiányzó krónikás feljegyzéseken kívül más (közvetett) adataink is vannak.
A csernyigovi fejedelmeket felsoroló ún. Ljubecsi Szinodikban
olvasható egy Mihail nevû fejedelem neve, aki nagy valószínûséggel Oleg Szvjatoszlaviccsal azonosítható (ez a szöveg említi
Mihail feleségét, Theophaniát is, akit Oleg görög rodoszi fogsága idején vehetett el).9
Oleg Szvjatoszlavics és Mihail azonosságát támasztja alá,
hogy Mihail tmutarakanyi fejedelemnek fennmaradt egy görög nyelvû pecsétje is, melyben magát Matrach, Zíkia és egész
Kazária arkhónjának nevezi (a görög archón, £rcwnt terminus449.

7

Gupalo, G. M. (red.): Pervije knyigi Szvjatoj Ruszi. Moszkva 2005.

PSZRL, T. II. 196.
Janyin, V. L.: Aktovije pecsatyi Drevnyej Ruszi XXV vv. T. I. Pecsatyi
X nacsala XIII v. Moszkva, 1970. 25.
8

9
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sal más fejedelmi pecséteken is találkozhatunk, például Vlagyimir Monomah pecsétjén is).10
Oleg Szvjatoszlavics tízéves tmutarakanyi tartózkodást követõen, Vszevolod nagyfejedelem halála után (1093) aktivizálódott, összefüggésben az ismét kiélezõdött poloveckeleti szláv
viszonnyal. Vszevolod Jaroszlavics kijevi nagyfejedelem mérsékelt polovecpolitikát folytatott, utóda, Szvjatopolk Izjaszlavics
viszont  felrúgva a kialakulóban lévõ status quót  a kumánok
elleni vakmerõ akciókkal köszöntött be. A forrófejû Szvjatopolk ignorálta elõdje régi tanácsadóit és druzsináját, börtönbe
vetette a Kijevbe érkezõ polovec követeket. Kitört a háború a
kumánokkal, és a Sztugna folyónál megvívott ütközetben a ruszok súlyos vereséget szenvedtek a nomádoktól, akik feldúlták a
déli Ruszt.
A kudarc után Szvjatopolk kénytelen volt békét kötni a polovecekkel, és a béke jegyében elvette feleségül Tugorkan polovec fejedelem lányát. Ekkor (1094) azonban Oleg Szvjatoszlavics is bejelentkezett a Vlagyimir Monomah uralta Csernyigovért. Oleg elfoglalta Csernyigovot, Vlagyimir Perejaszlavba
helyezte át székhelyét, Oleg pedig bevonulhatott apja városába. Oleg Szvjatoszlavics azt sem tudta megakadályozni, hogy a
sztyeppei harcosok felégessék a Csernyigov körüli monostorokat, sõt õ maga adott engedélyt arra kunjainak, hogy Csernyigov környékét dúlják. Már harmadszorra vezetett Oleg pogányokat
a Rusz földre  olvasható az évkönyv elítélõ megjegyzése.11
A tmutarakanyi Oleg Szvjatoszlavics ezekben az években lényegében egy volt a kipcsak fejedelmek közül (bár õ maga keresztény volt, szláv nevû, Rurikida), polovec harcosokkal körülvéve,
tevékenysége az általános ruszpolovec viszonynak alárendelve
zajlott, és még attól sem riadt vissza, hogy a keresztény vallási
helyeket fosztogassa. Egyetértve Peter B. Golden véleményével,
a 11. században megkezdõdött a kipcsakok hatalmi integrációja a Ruszba, de a déli Rusz is adaptálódott a sztyeppe világá10
11

Uo. 26., 28.
PSZRL, T. II. 217.
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ba.12 Ezt jelzi Szvjatopolk nagyfejedelem dinasztikus (még ha
kényszer szülte is) házassága a polovec fejedelem lányával, és
Oleg Szvjatoszlavics bizonyos fokú elkumánosodása.
Oleg Szvjatoszlavics tehát megszerezte Csernyigovot, és a
továbbiakban is különutas politikát folytatott, egy önálló, Kijevvel (az Izjaszlavicsokkal és a Vszevolodicsokkal) szemben álló
hatalmi centrumot épített ki.
1095-ben polovec elõkelõk, Itlar és Kitan a polovec ügyekben 1093-ban Szvjatopolknál mérsékeltebbnek mutatkozó Vlagyimirral akartak megállapodást kötni. Vlagyimirék azonban
galád, esküszegõ módon lemészárolták Itlart és Kitant. A saját
Intelmeiben becsületességet és jóságot propagáló Vlagyimir esküszegõ gyilkossága természetesen újabb polovecrusz háborút
indított el.
Szvjatopolk Izjaszlavics és Vlagyimir Vszevolodics a pogányellenesség jelszavával nagy szövetséget kívánt összekovácsolni, bevonva a Csernyigovot megszállva tartó Oleg
Szvjatoszlavicsot is, aki azonban nem volt hajlandó csatázni
barátai, a polovecek ellen (a polovecekkel barátkozott, jegyzi
meg maga Vlagyimir Monomah a Lavrentyij-évkönyvben fennmaradt Intelmeiben). Még arra sem volt hajlandó, hogy kiadja
Vlagyimiréknak Itlar nála tartózkodó fiát. Emiatt gyûlölet támadt Szvjatopolk, Vlagyimir és Oleg között, hiszen elõbbiek
nyilvánvalóan egyfajta próbatételnek, vizsgának szánták Itlar
fiának kiadását.13
Ezt követõen Szvjatopolk és Vlagyimir kísérletet tett a megbízhatatlan Oleg Szvjatoszlavics északi hátországának megszállására, Kijev és a Szvjatoszlavicsok harcának színtere északkeletre tevõdött át.14
Szvjatopolk és Vlagyimir a keresztény szolidaritás jegyében
Golden, Peter B.: Kipcsaki szrednyevekovoj Jevrazii: primer nyegoszudarsztvennoj adaptacii v sztyepi. In: Bazarov, B. V.  Kragyin, Ny. Ny. 
Szkrinnyikova, T. D. (red.): Mongolszkaja imperija i kocsevoj mir. UlanUde, 2004. 103134., 117.
13 PSZRL, T. II. 219.
14 Tatyiscsev: Isztorija Rosszijszkaja, 103.
12
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szövetséget ajánlott Olegnek, aki gonosz gondolatokat dédelgetett, és a pogányoknak segédkezett. Felajánlották neki, hogy
menjen Kijevbe, és egy új szerzõdést (rjad) kössenek a Rusz
földrõl az egyházi elöljárók és az elsõ polgárok jelenlétében,
hogy megszervezzék a Rusz föld védelmét a pogányoktól. Oleg
azonban nem hallgatott fivéreire  ezúttal sem.
A továbbra is a polovecekhez húzó Oleget 1096 májusában
Szvjatopolk és Vlagyimir kiverte Csernyigovból. Oleg északra,
Sztarodubba menekült. Szvjatopolk megostromolta Sztarodubot, Oleg megadta magát. Esküt kellett tennie, hétszer megcsókolva a keresztet, hogy fivérével, Daviddal együtt Kijevbe,
atyáink és nagyatyáink székhelyére mennek, mivel öreg
már, s úgy illõ, hogy Kijevben végrendelkezzen. Szvjatoszlav
tehát megpróbálta elválasztani Oleget déli bázisától, és izolálni a
polovecbarát Rurikidát. Miközben Bonjak polovecei Kijev környékét égették, Oleg Szmolenszkbe ment volna, de a szmolenszkiek nem fogadták be a polovecekkel meghitt kapcsolatot ápoló,
általuk árulónak tekintett fejedelmet. Oleg azonban sikeresen
fogadott maga mellé harcolni kívánókat Szmolenszkben, majd
Murom felé indult, ahol Vlagyimir Monomah fia, Izjaszlav volt a
fejedelem. Oleg szerint apja, Szvjatoszlav jogán õt illette meg
Rosztov, az Északkeleti Rusz (ennek alapján tûnik hitelesnek
Tatyiscsev információja arról, hogy 1073-ban Oleg megkapta apjától Rosztovot). E hatalmi vagy birtokigényeirõl megállapodást
akart kötni Vlagyimir Monomahhal, törvénytelennek tekinve
Monomah és családja pozícióit északkeleten. Egyelõre azonban
a fegyverek ereje döntött: a Muromnál vívott csatában az öreg
Oleg legyõzte a fiatal Izjaszlav Vlagyimirovicsot, aki maga is holtan maradt a harcmezõn (Novgorodban, a Szent Szófia-székesegyházban temették el).
Oleg ezután villámgyorsan elfoglalta Szuzdalt, Rosztovot,
Perejaszlavot, muromai és rosztovi földet, és poszadnyikokat
ültetett a városok élére, adóztatni kezdte a területet  azaz teljes
jogú fejedelemként járt el. Novgorod  ahol ekkor Msztyiszlav,
Vlagyimir Monomah fia volt a fejedelem  azonban a saját érdekszférája részeként tekintett Szuzdalra, és felszólította Oleg
Szvjatoszlavicsot, hagyja el a várost, menjen Muromba, de ne
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ülj más volosztyjába. Mivel Oleg nem hallgatott a szép szóra,
sõt még Novgorod elfoglalását is tervbe vette, maga
Msztyiszlav novgorodi fejedelem indult meg ellene. Msztyiszlav
Szuzdal felé vezette csapatait, amit Oleg egyszerûen felégettetett, csak a monostort és néhány templomot hagyott meg a novgorodiaknak. Oleg Murom felé hátrált, majd békét kért. Ez azonban csak színlelés volt. Oleg régi jó barátaihoz, a polovecekhez
fordult, miközben a Kljazma folyó mentén táborozott le. A kuman-polovecek megérkezése után Oleg támadást indított, de
vereséget szenvedett. Msztyiszlav elfoglalta Muromot is, de
Oleg Rjazanyba menekült, és kicsúszott az õt üldözõ Msztyiszlav karmai közül.15
Az 1090-es években a polovecektõl elszenvedett vereségek
és Oleg Szvjatoszlavics különutassága adtak inspirációt a középkori keleti szláv történelem egyik legfontosabb eseményére,
a ljubecsi találkozóra 1097-ben. A Rusz fejedelmeit a hatalmi territóriumok pontos felosztására Oleg Szvjatoszlavics elõzõ évi
akciója (melynek során az apja jussa jogán neki járó északkeleti
földeket és az errõl szóló szerzõdés megkötését követelte) mellett
az is késztette, hogy a kunok csapásai permanens krízishelyzetet
idéztek elõ a déli végvidékeken. A ljubecsi békeülésen Szvjatopolk negyfejedelem, Vlagyimir Monomah és mások mellett
megjelent a pária Oleg Szvjatoszlavics (Vlagyimir Monomah
fiának gyilkosa) és David Szvjatoszlavics is. A találkozó legfontosabb aktuálpolitikai célja éppenséggel a félrehajló Szvjatoszlavicsok (mindenekelõtt Oleg) pacifikálása lehetett, illetve
inkorporálásuk a Rusz politikai rendszerébe. A ljubecsi megállapodás megerõsítette Bölcs Jaroszlav 1054-es végrendelkezését,
elismerte a Szvjatoszlavicsok fennhatóságát Csernyigovban. (A.
V. Nazarenko véleménye szerint a ljubecsi egyezményben a
Szvjatoszlavicsok lemondtak Kijevrõl. Ennek ellenére Oleg
Szvjatoszlavics két fia, Vszevolod és Igor is volt kijevi nagyfejedelem 1139 és 1146 között.16) V. Ny. Tatyiscsev értesülése szerint
15
16

9294.

PSZRL, T. II. 227230.
Nazarenko, A. V.: Drevnyaja Rusz i szlavjanye. Moszkva, 2009.
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Oleg Szvjatoszlavics Muromot is megkapta, és a Tmutarakany
feletti uralmat is megõrizte. Tmutarakany egyébként az 1090-es
években tûnt el véglegesen a keleti szláv évkönyvek lapjairól, a
város, miután Kijev nem tudta megtartani, a jelek szerint elesett, a sztyeppei kipcsak világ részévé vált (bár V. Ny. Tatyiscsev
mára elveszett források felhasználásával megírt Orosz történetében még néhányszor felbukkan Tmutarakany). Az Olgovicsok hatalma továbbra is fennmaradhatott Tmutarakanyban.
A 12. századi szicíliai arab geográfus, al-Idríszi szerint legalábbis
Matrahában, Tmutarakany környékén bizonyos Oluabasz
dinasztiája uralkodott. Az Oluabasz nevet több kutató is Oleggel
azonosította.17
Oleg Szvjatoszlavics 1097-ben Novgorod-Szeverszkijben
szállt meg (Csernyigovot David Szvjatoszlavics kapta meg), a
következõ, majd az azt követõ évben is megerõsítette a békét
Szvjatopolkkal. 1101-ben Szvjatopolk, Vlagyimir és Oleg a polovecek elõtt is demonstrálták egységüket, amikor közösen kötöttek békemegállapodást a nomádokkal, foglyokat is cserélve.
Úgy tûnt tehát, sikerült Oleg Szvjatoszlavics pacifikálása.
1103-ban a Rusz offenzívába kezdett a polovecek ellen, Oleg
azonban egészségi állapotára hivatkozva nem vett részt a
messze délre hatoló, a Szutyeny folyó (ma: Molocsnaja,
Zaporozsje megyében) mellett gyõzelemmel végzõdött támadó
akcióban. Ez a gyõzelem valóban fordulópontot jelentett az
elmúlt évek kudarcai után. V. T. Pasuto éppen az 1103-as hadjárathoz kötötte a ruszpolovec kapcsolatok újabb (második)
idõszakának kezdetét,18 amelyet immár a keleti szláv támadó
szándék jellemez. Megjegyzendõ, az aktivitás a kunok irányába
már legalább 1093-tól észlelhetõ, igaz, tízévnyi kudarc után csak
1103-tól hozott sikereket ez az expanzív szándékú politika.
A Rusz sikereiben nem kis szerepet játszott, hogy Oleg Szvjatoszlavicsot sikerült megszelídíteni. Ezekben az években Oleg
Janyin: Aktovije pecsatyi Drevnyej Ruszi XXV vv., 29.
Pasuto, V. Ty.: Oszobennosztyi sztrukturi drevnyerusszkovo goszudarsztva. In: Drevnyerusszkoje goszudarsztvo is jevo mezsdunarodnoje
znacsenyije. Moszkva, 1967. 99.
17

18
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együttmûködött Szvjatopolkkal és Vlagyimirral. A Rusz déli
expanziója, polovecekkel szembeni konfrontatív politikája azonban paradox módon nem növelte a Rusz és a nomádok közötti
távolságot, ellenkezõleg, elmélyítette a köztük lévõ kapcsolatokat, amirõl a dinasztikus viszonyok is árulkodnak. 1107-ben
Oleg Szvjatoszlavics egyik fiát, Szvjatoszlavot (aki ekkor még
valószínûleg gyerekkorban lehetett) Aepa polovec vezér egyik
lányával házasította. Lányát Akajepid polovec elõkelõhöz adta.
Vlagyimir Monomah is ekkor házasította a még szinte gyermek
Jurij fiával Aepa polovec vezér egyik lányát. Ebbõl a frigybõl
született majd a félszláv-félpolovec Andrej Bogoljubszkij vlagyimiri fejedelem.
A krónikás tradíció szerint Szvjatopolk halála után, 1113-ban
Vlagyimir Monomah és Oleg közösen lépett fel a mozgolódó
polovecek ellen.19 V. Ny. Tatyiscsev értesülése szerint viszont
Szvjatopolk halála után Vlagyimir félt elfoglalni a kijevi nagyfejedelemséget, mivel tartott Davidtól és Olegtõl, idõsebb fivéreitõl. A tmutarakanyi (írja V. Ny. Tatyiscsev) Oleg hadakat is
gyûjtött Kijev megszerzésére. A szuzdali Koloksánál Oleg megsemmisítette az ellene novgorodiakkal és rosztoviakkal kivonuló
Msztyiszlav Vlagyimirovics seregét, ám egy második csatában
sikerült visszaszorítani Oleget, és arra kényszerítenie, hogy adja
fel nagyfejedelmi igényeit.20
Oleg Szvjatoszlavics 1115 augusztusában halt meg, Csernyigovban temették el apja mellé.21

Oleg emlékezete

Oleg Szvjatoszlavics öt gyermeket hagyott maga után, Vszevolodot, Igort, Mariját, Glebet és Szvjatoszlavot. Utódai folytatták Oleg Szvjatoszlavics politikai irányvonalát, azaz elõszeretettel mûködtek együtt a polovecekkel, és szemben álltak Kijevvel
PSZRL, T. II. 275.
Tatyiscsev: Isztorija Rosszijszkaja, 129130.
21 PSZRL, T. II. 276.
19
20
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(bár az Olgovicsok politikai tevékenysége persze ennél azért
összetettebb volt, és nem jellemezhetõ kizárólag a Kijevvel való
szembenállásban).
Oleg Szvjatoszlavics emlékezete sokáig megmaradt a Ruszban. Olyan személyiségként tekintettek rá, mint aki pártütõ volt,
a fivéreivel harcolt, behozta a poloveceket, szétverte az államot, keresztények ezreit adta az idegenek fogságába. Tõle indult
az átkozott testvérharc, gyûlölet és félelem övezte személyét.22
E krónikás tradíciónak megfelelõen az orosz történetírás is
gyakran a pártütõt látta Oleg Szvjatoszlavicsban.23
Ehhez képest sajátosan és pozitívan értékelte Oleg Szvjatoszlavics történelmi szerepét Lev Gumiljov. Véleménye szerint
Vszevolod és Izjaszlav paktuma, amely megalapozta a késõbbi
Szvjatopolk  Vlagyimir Monomah együttmûködést is, a görög
latin párt (ahol Vszevolod és Monomah képviselte a görög,
Izjaszlav a latin pártot) gyõzelmét jelentette a Szvjatoszlavicsok orosz pártja fölött, melynek természetes szövetségesei
voltak a polovecek.24 Oleg Szvjatoszlavics tehát mintegy megtestesítette az orosz történelem eurázsiai vektorát. Lev Gumiljov
nagy éleslátással fedezte fel Oleg Szvjatoszlavics sajátos értékválasztását, irányvonalát, kár, hogy érvelését gõzös antiszemita
élû megnyilvánulások teszik vállalhatatlanná (véleménye
szerint a Roman Szvjatoszlavicsot eláruló és Oleg Szvjatoszlavicsot fogságba ejtõ tmutarakanyi kazárok valójában az orosz
párt sikerét meggátolni kívánó zsidók voltak25).
A 12. század folyamán már körvonalazódott egyfajta állandó
együttmûködés az északi Jurij Dolgorukij, az Olgovicsok és a
vad polovecek között  Kijev ellen. Figyelmet érdemel, hogy a
12. század közepén az északkeleti fejedelmek (Jurij Dolgorukij
és fia, a félig kumán Andrej Bogoljubszkij) milyen intenzíven
Tatyiscsev: Isztorija Rosszijszkaja, 168.
Pl. Szaharov, A. Ny. Novoszelcev, A. P. (red.): Isztorija Rossziji. Sz
drevnyejsih vremjon do konca XVII veka. Moszkva, 1996. 161.
24 Gumiljov, L. Ny.: Drevnyaja Rusz i velikaja sztyep. Moszkva, 2002.
325326.
25 Uo. 328.
22

23
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mûködtek együtt a keleti nomádokkal, a polovecekkel (az Ipatyij-évkönyv érzékletesen ecseteli, milyen ellenszenv fogadta
1151-ben a Belgorodba bevonuló, a pogány polovecekkel kokettáló Jurijt).26 Bár Jurij Dolgorukij és Andrej Bogoljubszkij
Vlagyimir Monomah utódai voltak, tehát Vszevolodicsok, de
Kijev-ellenes és részben a polovecekre támaszkodó politikájuk
Oleg Szvjatoszlavics politikai örökségét idézte. Tehát még a tatárjárás elõtt kialakult az északkeleti fejedelmek és a keleti nomádok közötti együttmûködés egyfajta kultúrája, tradíciója
(amit évszázadokkal késõbb majd a Kljazma parti Vlagyimir
örökösei, a moszkvai nagyfejedelmek, Iván Kalita, II. Vaszilij,
III. Iván visznek tovább a kipcsak-törökökkel  akiket akkor már
tatárnak hívnak).
Az Olgovicsok meghitt viszonya a polovecekkel persze nem
volt akadálya, hogy hadjáratokat is vezessenek ellenük. Oleg
Szvjatoszlavics unokája volt Igor Szvjatoszlavics novgorod-szeverszkiji fejedelem, aki 1185-ben nevezetes, balul sikerült hadjáratot vezetett a polovecek ellen.27
Igor Szvjatoszlavics sikertelen hadjáratáról szól az Ének Igor
hadáról címû hõsköltemény,28 amely erõsen át van itatva törökös
és pogány kultúrelemekkel, és egy olyan keleti szláv kultúrPSZRL, T. II. 433.
PLDR  XII. vek, 680.
28 Az Ének Igor hadáról hitelességét 1797-es publikálása óta többen is
vitatták (pl. A. A. Zimin), fõként, hogy az eredeti kézirat megsemmisült.
Úgy tûnik, a hosszú ideje tartó vitára pontot tett A. A. Zaliznyak akadémikus elõször 2004-ben megjelent monográfiája, amely a nyelvész
szemszögébõl vizsgálja a hõsköltemény keletkezésének hitelességét.
A. A. Zaliznyak kutatásai szerint az Ének Igor hadáról nyelvezete egy középkori élõnyelvi beszéd lenyomata. A. A. Zaliznyak szerint képtelenség, hogy valaki a 18. században egy ilyen nyelvezetû szöveget hamisítson. Az esetleges hamisítónak ugyanis korát messze meghaladó módon
tökéletesen ismernie kellett az óorosz nyelv fonetikai, morfológiai,
lexikológiai, szintaktikai sajátosságait, a középkori emlékek ortográfiáját, s ezt rendszerbe kellett foglalnia. Ennek alapján kizárható, hogy az
Ének Igor hadáról újkori hamisítvány lenne. Zaliznyak, A. A.: Szlovo o
polku Igorjeve: vzgljad lingviszta. Moszkva, 2008. 245246.
26
27
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környezetben íródott, ahol a török (polovec) kulturális infiltráció igen erõs lehetett (pl. a mûben Igor testvérét, Vszevolodot
törökösen Buj Turnak vagy Jar Turnak nevezik, a ruszok koganjának feleségét törökös terminussal hotinak; a poémában számos
törökös folklórelem mutatható ki).29
Az Ének Igor hadáról nyilvánvalóan Igor környezetében készült, egy kicsit törökös világban. A szerzõ az Olgovicsok pártján
áll, és elítélõ a kijevi Monomahovicsokkal szemben. A mûben
megjelenik a Tmutarakanyban aranynyeregbe szálló vitéz Oleg
Goriszlavics szelleme. Az õ nevével (idejével) fonódik össze a
belviszályok kezdete a Ruszban Dazsgy-Bog unokái között.30
Az Olgovicsok összejátszása a polovecekkel nem alkalmi,
hanem szisztematikus jellegû volt (Igor Szvjatoszlavics kunellenes hadjárata inkább volt kivétel, mint szabály) a késõbbiek
során is. Az Olgovicsok szövetsége az idegenekkel Rusz-szerte
számon tartott és közismert volt, de idõnként mégis megdöbbenést okozott (még 1203-ban is, amikor Rurik Rosztyiszlavics az
Olgovicsokkal és a polovecekkel szövetségben elfoglalta és kifosztotta Kijevet, a távoli Novgorod krónikája is megdöbbenéssel írt arról a pusztításról, amit a pogányokkal cimborálók okoztak).31
Oleg Szvjatoszlavics tevékenysége tehát  bár õ maga az esetek többségében vereséget szenvedett  jelentõs hatást gyakorolt
a Rusz késõbbi történetére. És a történelemben elõfordult már
néhányszor, hogy nem a gyõztesek, hanem a vesztesek határozták meg a jövõ alakulását.

Baszkakov, Ny. A.: Szlovo o polku Igorjeve. In: Pamjatnyiki lityeraturi i iszkussztva XIXVII vv. Moszkva, 1978. 5968.; PLDR  XII vek,
372., 376., 386.
30 Uo. 376.
31 Novgorodszkaja pervaja letopisz sztarsevo i mladsegi izvodov. MoszkvaLeningrád, 1950. 45.
29
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A nõk társadalmi integrációjának kezdete
a péteri reformok nyomán

I. Péter (1696 1725) reformok egész sorával igyekezett elõmozdítani birodalma modernizációját, amelyet a 17. század második
felében jelentkezõ válságjelek együttesen tettek szükségessé a
társadalom, a gazdaság, a közigazgatás, a politika és a hadügy
terén. Mikor az ifjú cár hazatért az úgynevezett nagy követjárás-ról (16971698),1 számos rendeletet bocsátott ki, amelyekkel elindította egyesek szerint a nyugatosítás folyamatát, mások
szerint viszont csupán új mederbe terelte a belsõ fejlõdés folyamát. Így vagy úgy, az átalakítások ütemét igen szaporára fogta.
Míg az európaiaknak akár évtizedek is a rendelkezésükre álltak
az adaptációjukhoz, addig az oroszoknak szinte egyik napról a
másikra kellett elsajátítaniuk azokat. Nyikolaj Mihajlovics Karamzin (17661826) a következõképpen summázta ezt: Mondhatni, rávetettük szemünket Európára, és egyetlen pillantással
tettük magunkévá a hosszan tartó munkálkodás gyümölcseit.2
Az abszolutisztikus uralmak rendszerében a felülrõl szabályozottság a reformok sajátossága volt. Így elsõként a cári udvarban, a nemesség körében nyertek teret. Egyes, drasztikusnak is
mondható változtatások komoly ellenállást váltottak ki az idõsebb generáció tagjaiból. Velük szemben a fiatalok sokkal könynyebben tették magukévá az új divatot, az új szokásokat. Ebben
az is közrejátszott, hogy I. Péter külföldre küldte a nemesifjakat
tanulni, akik így közvetlen közelrõl érintkezhettek a küszöbön1 Font Márta  Krausz Tamás  Niederhauser Emil  Szvák Gyula:
Oroszország története. Budapest, 2001. 644.
2 Bagi Ibolya  Szõke Katalin: Az orosz kultúra nyugat és kelet között.
Szöveggyûjtemény. Szeged, 2006. 21.
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álló változásokkal, hazatérve pedig már az új elit magját képezhették. Természetesen a radikálisnak számító reformok a cár
szeme elõtt sokkal hatékonyabban vertek gyökeret, mint a távoli kormányzóságokban.
A nõket érintõ péteri reformok egy csoportja  ha nem is ez
volt a közvetlen célja  nagymértékben hozzájárult ahhoz a folyamathoz, mely hosszú távon a gyengébbik nem társadalmi integrációjához vezetett. A 18. századot megelõzõen az elõkelõ
hölgyek elszigetelve éltek. Csak ritkán hagyhatták el zárt lakosztályaikat, és csak rövid idõre csatlakozhattak az otthonukban
megforduló vendégekhez. Mindennapjaikat szigorú szabályok
és tradíciók határozták meg. Hiányos neveltetésük következtében nem tudták, hogyan viselkedjenek társaságban, vagy miként folytassanak rangjukhoz illõ társalgást.3 Teljesen kiszorultak a társasági életbõl. A 18. század nagymértékû reformprogramjában azonban már õk is helyet kaptak. Ligyija Nyikolajevna
Szemjonova meglátása szerint I. Péter nagyon jól megértette,
hogy a hazai reform ügye sokkal gyorsabban haladhat elõre, ha
sikerül megnyernie a nõket az újításoknak.4 Elsõsorban a nõk
családon belüli összetartó és formáló erejére épített. A reformok
nyugati mintát követve megszüntették a nemi szegregációt.
Európai ruhába öltöztették és európai szokás szerint közös termekbe gyûjtötték össze az arisztokratákat, ami a társasági élet
új dimenzióját nyitotta meg elõttük. A változásoknak megvoltak a 17. századi elõzményei, melyek egymástól függetlenül, a
fennálló tradíciók elleni egyéni lázadások formájában jelentkeztek.5

*

Komisszarenko, Sz. Sz.: Kulturnije tragyicii russzkovo obscsesztva.
Szentpétervár, 2003. 125.
4 Szemjonova, L. Ny.: Erkölcsök és szokások Nagy Péter birodalmában.
Budapest, 1989. 128.
5 Pushkareva, N. L.: Women in Russian History from the Tenth to the
Twentieth Century. New York, 1997. 83., 122123.
3

2.k z.Øs koraujkor.qxd

106

2015. 01. 14.

10:40

Page 106

SZANISZLÓ ORSOLYA

A nõk társasági életbe való bevonásának elsõ lépéseként mozgásteret kellett biztosítani a számukra. Ez egyet jelentett a nemi
szegregáció felszámolásával, amit a tyerem6 intézményének
megszüntetése szimbolizált. Az elkülönített nõi házrész használata csak az elit körében terjedt el. Az alacsonyabb rangú nõk 
az egyik megközelítés szerint  nem részesülhettek az általa
nyújtott megbecsülés, védelem és kényelem luxusában.7 Másfelõl tekintve viszont napi tevékenységükkel, a háztartásban és
a földeken végzett kemény fizikai munkájukkal összeegyeztethetetlen lett volna a tyerem jelentette életmód. A szegregáció
nemcsak a hajadon lányokat érintette, hanem a család valamennyi nõtagját. A háznak ezen részében együtt élték mindennapjaikat az anyák lányaikkal, esetleg közeli nõrokonaikkal, továbbá a gyerekek ellátását segítõ szoptatós dajkákkal, nevelõnõkkel. Ide csak a ház nõalkalmazottai léphettek be. A tyerem
lakói közé tartoztak még a fiúgyermekek is, egészen 5 éves korukig. Késõbb elválasztották õket édesanyjuktól, és át kellett költözniük a ház férfiak lakta részébe.8 Velük ellentétben a lányok
születésüktõl egészen férjhezmenetelükig itt éltek. Házasságukat követõen pedig az új családjuk otthonában található nõi
lakrészbe költöztek át. Így tehát függõ helyzetük továbbra is
megmaradt, csupán annyi történt, hogy apjuk ellenõrzése alól
átkerültek a férjük ellenõrzése alá.
A zárt nõi lakosztály elsõdleges feladata a nemek szigorú
szegregációja volt. Számos forrásból9 értesülhetünk arról, hogy
ez a fajta elkülönítés nemcsak a házon belül érvényesült, hanem
azon kívül is. Igyekeztek a nõk és a férfiak mindennapi érintTyerem: zárt nõi lakosztály, ahol az uralkodó- és a bojárcsaládok
nõtagjai éltek.
7 Uo. 83.
8 Scsuckaja, G. K.: Palati bojar Romanovih. Moszkva, 2009. 29.
9 Sigismund von Herberstein: Rerum Moscoviticarum Commentarii
(1549); Jacques Margeret: Estate de lEmpire de Russia et de Grand Duché de
Moscovie (1607); Adam Olearius: Offt begehrte Beschreibung der Newen
Orientalischen Reise, so durch Gelegenheit einer hollsteinischen Legation an
den König in Persien geschehen (1647); John Perry: The State of Russia under
the present czar (1716).
6
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kezését a minimálisra csökkenteni.10 Jacques Margeret (1565
1619) francia zsoldoskapitány a 17. század elején jegyezte fel,
hogy: Az orosz nõket szigorú ellenõrzés alatt tartották, lakosztályaikat pedig elkülönítették a férjeik lakrészétõl.11 Lakóhelyükön sem teremthettek szabadon kapcsolatot férfi vendégeikkel, nem étkezhettek egy asztalnál férjükkel, idõsebb fiaikkal.
A korabeli külföldi utazók leírásai jól tükrözik a családfõ autoritását a feudális családmodellben. A nõk otthonukon kívüli tevékenységét ennek megfelelõen a ház ura határozta meg.
Sigismund von Herberstein (1486 1566) írta: Ha nem a tyeremben volt elzárva [a nõ], akkor ritkán engedélyezték számára,
hogy ellátogasson a templomba, és még ritkábban, hogy felkeresse a nõismerõseit.12 Adam Oleariusnál (16031733) is hasonlót olvashatunk: Bizalmatlanság okából nemigen járhatnak ki
[a nõk] a házból, még a templomba is csak ritkán mehetnek el.
Ha pedig mégis, akkor annak mikéntjét is szabályok határozták
meg. Az elõkelõségek asszonyai nyáron vörös kelmével fedett,
csukott hintóban utaznak, télen ugyanezzel a kelmével borítják
szánjukat.13 A beszámolók azonban egyben megegyeznek:
mind rendkívül zord képet festett a nõk elszigeteltségérõl. De
vajon mennyire tekinthetjük hitelesnek a külföldi utazók által
rögzítetteket? Dr. Nada Bokovska,14 a zürichi egyetem profeszszora úgy véli, hogy a külföldi utazók zárt nõi lakosztálya
csupán kitaláció,15 amelynek célja Oroszország keleti barbárKollmann, Nancy Shields: The Seclusion of Elit Muscovite Women.
In: Kaiser, Daniel H.  Marker, Gary (eds.): Reinterpreting Russian History: Readings 8601860s. New York, 1994. 189.
11 Margeret, Jacques: The Russian Empire and Grand Duchy of Moscovy:
a 17th century French account. Pittsburgh, 1983. 31.
12 Idézi: Pushkareva: Women in Russian History, 95.
13 Olearius, Adam: Visszontagságos útja az orosz földön át Perzsiába.
Budapest, 1969. 90.
14 Bokovska, Nada: Die russische Frau im 17. Jahrhundert. Köln,
1998.
15 Hughes, Lindsey: The Crown of Maidenly Honour and Virtue:
Redefining Femininity in Peter Is Russia. In: Rosslyn, Wendy (ed.): Women
and Gender in 18th-Century Russia. Albershot, 2003. 48.
10
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ságának, elmaradottságának a hangsúlyozása volt. Ezzel nem a
tyerem intézményének létezése kérdõjelezõdik meg, hanem
az általa képviselt szegregáció mértéke. Nancy Shields Kollmann
amerikai történész véleménye szerint a nõk elzártsága politikai
célt szolgált. A társadalom ezen szintjén szigorúan a szülõk döntöttek a házasságkötésrõl, mely lehetõvé tehetett egy a családok
között létrejövõ elõnyös szövetséget, megerõsíthette helyüket az
udvarban, vagy éppen fontos pozícióba juttathatta közeli férfi
rokonaikat.16 A 15 18. század között a házasságok révén teremtett rokoni kapcsolatok, szövetségek kulcsfontosságúak voltak a
politikai helyek betöltésében. A szegregáció szerepe  ezen megközelítés szerint  az volt, hogy megakadályozzon minden, a
szülõk házassági terveit veszélyeztetõ rangon aluli ismeretséget,
ami kompromittálhatta volna lányaikat, és így akadályt gördíthetett volna a már régóta tervezgetett frigy elé. Habár egyes
történészek úgy gondolják, hogy ez a szokás tárgyiasította a nõket, és megsértette jogaikat,17 Kollmann rámutatott az érem másik oldalára, mely szerint a tyerem úrnõi bizonyos jellegû hatalommal rendelkeztek. Hatalmuk forrása családon belüli szerepükbõl eredt: õk feleltek a család fennmaradását jelentõ utód
világrahozásáért, az új generáció nevelésének irányításáért, a
fiatalok kiházasításában is döntõ szerep jutott nekik, valamint
a háttérbõl egyengetni tudták férjük és fiuk vagy éppen fiaik
karrierjét is. Ugyanakkor a birtokukban lévõ hatalom nagyban
függött a családfõtõl, ennek megfelelõen hasznosítani is csak a
család szolgálatában tudták. Mindezek viszont feltételeznek
egyfajta kapcsolati hálót, mely az elõkelõ asszonyok között állt
fent. Ezen értelmezés szerint az utazók által emlegetett elszigeteltség mégsem lehetett teljes, hiszen egy ilyen ismeretségi rendszer kialakításához elkerülhetetlen volt, hogy a hölgyek felkeressék egymást, illetve az uralkodócsalád nõtagjainak lakosztályait. A legbefolyásosabb bojárok feleségei rendelkeztek azzal
a privilégiummal is, hogy a cárnét szolgálhatták, így rendszeres
bejárásuk volt az uralkodói palotába. Ez a kapcsolati háló lehe16

17

Kollmann: The Seclusion of Elit Muscovite Women, 187.
Pushkareva: Women in Russian History, 105.
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tõvé tette számukra, hogy férfi ismerõsök nélkül hozzájussanak
a családjuk számára fontos információkhoz, vagy hogy közvetve
hatással legyenek a politikai csatározásokra. Módszerük oly
hatékonynak bizonyult, hogy még férjük halálát követõen is képesek voltak megõrizni  a mesztnyicsesztvo rendszerének értelmében  fiaik örökségét, a család politikai státuszát.18
A zárt nõi lakosztályok érdekessége, hogy hasonló funkciójú
intézmény nem létezett Európában. Természetesen a nõi és a
férfi lakrészek elkülönülése ismeretes volt, de ez nem járt együtt
a nemek olyan fokú elkülönítésével, mint az Orosz Birodalom
területén. Amint azt számos elmélet és forrás is mutatja, rendkívül problémás pontosan meghatározni a fennállt szegregáció
mértékét vagy tényleges célját. Ugyanez igaz a tyerem rendszerének bomlására is, ami már a 17. század második felében,
Alekszej Mihajlovics cár (1645 1676) halálát követõen megindult
az uralkodói család körében. Utódja, Fjodor Alekszejevics (1676
1682) nem foglalkozott azzal, hogy lánytestvéreit vagy idõsebb
nõrokonait a Tyerem-palotán belül tartsa. Így egyre nagyobb
szabadsághoz jutottak. Mind gyakrabban fordultak meg a nyilvánosság elõtt, utaztak nyitott kocsin, vagy viseltek nyugati
típusú ruhát a tradicionális helyett.19 A zárt nõi lakosztályok
végleges eltörlése I. Péter nevéhez fûzõdik. 1702-ben elõször a
cári család hölgytagjainak engedélyezte hivatalosan a Tyerempalota elhagyását. Majd késõbb ezt kiterjesztette a bojárok feleségeire is. Ez utóbbi pontos dátuma azonban nem ismert, de feltehetõen legkésõbb valamikor  a továbbiakban tárgyalt  péteri
bálok hajnalán következhetett be.

*

Az újítások közül az egyik leglátványosabb változást a viselet
átalakulása produkálta. Ehhez köthetõen csak a 18. század elsõ
negyedében  1701 és 1724 között  tizenhét rendelet született,
mely a nyugati stílusú divat átvételét volt hivatott szabályozni.
18

19

Kollmann: The Seclusion of Elit Muscovite Women, 187191.
Pushkareva: Women in Russian History, 83., 122123.
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I. Péter a nagy követjárás alkalmával áttért a nyugati kelmék
viselésére, majd hazatérve, 1700. január 4-én kiadta ezzel kapcsolatos elsõ rendeletét. A magyar és a német ruházatot tette
kötelezõvé, melyet a férfiaknak 1700. december 1-jétõl, a nõknek
pedig 1701. december 1-jétõl kellett követniük.20 Ezek a lépések
a nemesség komoly nemtetszésébe ütköztek, melynek több oka
is volt. Nem is olyan régen, I. Péter édesapja, Alekszej Mihajlovics (16451676) cárságának idején még rendelet (1675) szólította fel az elit képviselõit, hogy német és egyéb szokásokat
ne vegyenek át [ ], ne viseljenek külföldi minták szerint készült
ruhákat.21 Mintegy negyed évszázaddal késõbb pedig pont az
ellenkezõjét parancsolták meg nekik. Természetesen a tiltások
ellenére is akadtak olyanok, akik már a 17. században adaptálták a nyugati divatot. Idesorolhatók például Alekszej Mihajlovics cár lányai is.22
Felmerül a kérdés, hogy milyen célt szolgált ez az újítás.
Csupán az uralkodó hóbortja öntött formát a reformban, majd az
ezzel kapcsolatos elszántsága a sokszori megismétlésében? A hagyományos orosz nõi viselet  mely több évszázad alatt fejlõdött
ki, és így igen mély gyökerekkel bírt  nagyon különbözött a
korszakban ismert és meghonosodott nyugat-európaitól. Emögött vallási és éghajlati különbségekbõl adódó okokat kell keresni. A tradicionális orosz viselet a nõk esetében az ortodox egyház
elvárásainak megfelelõ mértékû szemérmességet és egyszerûséget tükrözõ ruhadarabokat jelentett. A több rétegben egymásra rakódó súlyos anyagok teljesen elfedték az alakot, egyedül az
arc maradt szabadon. Az egyház szégyenletesnek tartotta, ha
egy férjezett asszony fedetlen fõvel mutatkozott férfiak jelenléKeenan, Paul: The Function of Fashion: Women and Clothing at the
Russian Court (17001762). In: Rosslyn, WendyTosi, Alessandra (eds.):
Women in Russian Culture and Society, 17001825. London, 2007. 127.;
Pushkareva: Women in Russian History, 178.
21 Szemjonova: Erkölcsök és szokások Nagy Péter birodalmában, 111112.
22 Hughes, Lindsey: From Caftans into Corsets: The Sartorial Transformation of Women during the Reign of Peter the Great. In: Barta, Peter I. (ed.):
Gender and Sexuality in Russian Civilisation. London, 2001. 19.
20
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tében. Ezzel szemben a nyugati kelmék a fûzõk és az abroncsos
szoknyák segítségével, a finom szövetek testhez simulásával
kiemelték a nõk mell- és derékvonalát. A mély dekoltázzsal szabadon hagyták a nyakat, a vállakat és a mellkas egy részét, valamint a fejet sem fedték be. Nem véletlenül okolta Mihail Mihajlovics Scserbatov herceg (17331790)23 a nyugat-európai divatot
és luxust Oroszország erkölcsi romlásáért.24 Az Orosz Birodalom
egyes részein az idõjárás sem kedvezett az új viseletnek. Ennek
egyik bizonyítéka például az, hogy 17051706-ban a Szibériában
élõk petíciót nyújtottak be, amelyben az ottani klímára hivatkozva kérték régi ruháik viselésének újbóli engedélyezését. A kormányzat nem nagyon tehetett mást, így jóváhagyta a kérvényt.
De nem csak a birodalom távoli részein próbálták elodázni a
nyugati divat elõretörését. Moszkvában egy a preobrazsenszkojei hivatalba küldött, 1708-ban kelt névtelen levél szerint a bojárok feleségeinek egy csoportja csak addig viselt német ruhát,
amíg a cár a városban tartózkodott. Amikor azonban elutazott,
újra felöltötték a hagyományos orosz öltözetüket.25
De ha az új divatot számos szempontból sem tekinthetjük
praktikusnak, akkor mégis mi indokolta a bevezetését? Szemjonova szovjet történész a viselet átalakításának nagy jelentõséget tulajdonított, amelynek révén az oroszok leküzdhették a
Nyugattal szembeni fenntartásaikat, elõítéleteiket, ily módon
elõkészítve a talajt a további reformok számára.26
Az új divat újfajta viselkedést követelt meg az elit tagjaitól.
A hölgyeknek szinte újra kellett tanulniuk, hogyan is mozogjanak a szûk fûzõkben és a hatalmas abroncsos szoknyákban.
Külön öltöztetõnõt kellett alkalmazniuk, mert egyedül nem tudták magukra ölteni az adott napszaknak vagy épp alkalomnak
leginkább megfelelõ ruhadarabokat. A nyugati viselet további
nehézségeket is rejtett magában, hiszen az egyes ruhanemûk
Történetíró, a Szentpétervári Tudományos Akadémia tiszteletbeli
tagja (1776), az Orosz Akadémia rendes tagja (1783).
24 Szemjonova: Erkölcsök és szokások Nagy Péter birodalmában, 120.
25 Hughes: From Caftans into Corsets, 2526.
26 Szemjonova: Erkölcsök és szokások Nagy Péter birodalmában, 113.
23
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elkészítése újfajta ismereteket követelt meg a szabóktól. Kezdetben nem is helyben varratták azokat, hanem külföldrõl hozatták, ami igen költséges volt. A helyi mestereknek mintákra
volt szükségük, és lelkes vállalkozókra, akik magukra öltötték a
szokatlan ruhadarabokat. Minél magasabb körbõl került ki az új
szokás reklámarca, annál gyorsabban talált követõkre.27 A ruhák nem annyira a szabásukkal, mint inkább anyagukkal és
díszítettségükkel tükrözték viselõjük társadalmi helyzetét,
gazdagságát. Készítettek ruhát perzsa, török, kínai selyembõl,
szaténból, bársonyból, damasztból. Díszítésként ékköveket,
gyöngyöket, csipkéket használtak. Bélésként vagy csak rátétként
különféle szõrméket.28 A ruhanemûk ilyen jellegû leírásaival az
inventáriumokban vagy a hozományjegyzékekben találkozhatunk. A század közepérõl Jekatyerina Romanovna Daskova
hercegnõ (17431810) hozományjegyzéke enged betekintést a
kor elõkelõ hölgyeinek hatalmas, fényûzõ ruhatárába. Az 1759.
február 12-én kelt jegyzékben leltárszerûen sorolták fel a házasságba vitt egyes darabokat, gondosan feltüntetve az anyagukat,
díszítésüket és értéküket.29 Ha ezt összevetjük Jelena Ivanovnának (14761513), III. Iván cár leányának 1495-ös hozományjegyzékével, szembetûnõek a különbségek. A cárleány ruhatárába
ugyanis csak tradicionális orosz ruhák tartoztak, melyek Daskova hercegnõ hozományjegyzékébõl teljesen hiányoztak.30
A korszak divatját I. Péter lánya, Erzsébet (17411762) diktálta. Jacob von Stählin (17091785), a trónörökös  a késõbbi
III. Péter cár  nevelõje jegyezte meg, hogy a cárnõ halálát követõen több mint tizenötezer ruhát és hasonlóan nagyszámú lábbelit találtak a budoárjában. A legtöbbet csupán egyszer öltötte
Pushkareva: Women in Russian History, 179.
Hughes: From Caftans into Corsets, 19.
29 Bisha, Robin Gheith, Jehanne M. Holden, Christine C.Wagner,
William G. (eds.): Russian Women, 16981917: Experience and Expression. An
Anthology of Sources. Bloomington, 2002. 6063.
30 Martin, Russiell E.: Gifts for the Bride: Dowries, Diplomacy, and
Marriage Politics in Muscovy. Journal of Medieval and Early Modern Studies, vol. 38. No. 1. 123127.
27

28
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magára az uralkodónõ. Az udvar komoly összegeket költött a
külföldrõl, elsõsorban Párizsból hozatott darabokra. A legelõkelõbb hölgyek a divat terén vakon követték a cárnõ példáját. Minden udvari rendezvény alkalmával új ruhát viseltek. Egyes
pletykák szerint ennek biztosítására az õrök megjelölték a vendégek ruháit, hogy legközelebb már ne vehessék fel ugyanazt.31
Ez a példa is jól mutatja a reformok útján átvett szokások társadalmon belüli, felülrõl lefelé irányuló terjedését. Az elit az
uralkodói példát követte, míg az alsóbb néprétegek az elit által
reprezentált mintát.

*

A nõk társadalmi integrációja felé mutató folyamat következõ
állomása a társasági események koedukációja volt. Ezzel I. Péter
nem csupán lehetõséget biztosított a gyengébbik nem képviselõinek arra, hogy a társadalom aktív szereplõivé váljanak, hanem egyenesen kötelességükké tette azt. A bál európai hagyományai köré épülõ egész kultúra a 18. század elsõ negyedében
kezdte szárnyát bontogatni a nyugatosító törekvések részeként.
Ezt megelõzõen egészen Péter cárságáig nem volt példa hasonló táncos estélyre.32 Természetesen más jellegû összejövetelek
azért voltak ebben az idõszakban is. A bojárok idõrõl idõre megnyitották otthonaikat egy szûk kör elõtt, melyhez szigorúan csak
azonos társadalmi állású, meghívóval rendelkezõ személyek tartoztak. Ezeken a rendezvényeken csupán epizódszerep jutott a
ház asszonyainak. Ott voltak a vendégek fogadásánál, illetve, ha
férjük úgy kívánta, egy ital erejéig  amit õk szolgáltak fel  csatlakozhattak a társasághoz. John Perry (1670 1733) angol kapitány memoárjában olvashatók a következõ sorok: Kivételes
szokásnak számított az, hogy a ház ura, amennyiben egy olyan
vendég érkezett hozzá, akit nagyon meg akart tisztelni, kiveAnisimov, E. V.: Five Empresses: Court Life in Eighteenth-Century
Russia. London, 2004. 196.
32 Dukov, E. V.: Obscsesztvennije bali i koncertnaja kultura XVIII veka. In:
Uõ: Koncert v isztorii zapadnojevropejszkoj kulturi. Moszkva, 2003. 173.
31
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zette a lakosztályból a feleségét a hátsó bejáraton; a nõ szolgáinak kíséretében jelent meg, üdvözölte a vendéget, és egy kupica
vodkával kínálta meg õt és az egész társaságot, majd a nõk,
szokás szerint távoztak lakhelyükre, és többet nem látták õket.33
A ház asszonyának megjelenése igen nagy megtiszteltetés volt a
vendégek számára.
A társasági élet egy újabb lépcsõfokát jelentették azok az alkalmak, amikor már a hölgyek is jelen lehettek egy-egy koncerten vagy éppen fogadáson, de szigorúan elkülönülve a férfiaktól. Filippo Balatri (16821756) olasz énekes34 a memoárjában
beszámolt arról, hogy amikor Szmolenszkben adott koncertet,
a hölgyek nem vegyülhettek a férfi hallgatóság közé, hanem a
szomszédos szobába húzódtak, és onnan hallgatták az elõadását. Ugyanakkor Moszkvában már azt tapasztalta, hogy habár az
udvarban is élt még a nemek szegregációjának szokása, az közel
sem volt olyan szigorú, mint vidéken.35 Johannes Georg Korb
(16721720) osztrák diplomata 1699-ben részt vett egy a Lefortpalotában36 megrendezett fogadáson, ahol I. Péter húga, Natalja
33 Filippov Szergej (szerk.): Az újkori orosz történelem forrásai. XVIII.
század. Budapest, 2006. 20.
34 16981701 között tartózkodott Moszkvában. 16 évesen érkezett
Pisából, Pjotr Alekszejevics Golicin herceg (16601722) és a toscanai
nagyherceg megállapodása eredményeként. Élete vége felé  miközben
kolostorba vonulását tervezte  megírta visszaemlékezését, amelyben
bemutatta az oroszok mindennapi életét és az úgynevezett német negyedet. Di Salvo, Maria: The Italian Nemetskaia Sloboda. In: Dixon, Simon
(ed.): Personality and Place in Russian Culture. Essays in Memory of
Lindsey Hughes. London, 2010. 103105.
35 Hughes, Lindsey: Russia in the Age of Peter the Great. London, 1998.
187.
36 A Lefort- vagy Lefortovszkij-palota a Jauza folyó partján épült, a
német negyed területén. Tulajdonosa az a svájci születésû Franz Lefort
(16561699) volt, aki az orosz flotta tengernagyi rangját viselte 1695-tõl.
1696-ban a cár megbízásából õ vezette az úgynevezett európai nagy
követséget. Jó kapcsolatot ápolt az uralkodóval, így palotája  1698
1699 között  gyakran adott otthont a Péter által rendezett ünnepségeknek, fontos találkozóknak. Brokgauz, F. A. Jefron, I. A.: Russzkij biograficseszkij szlovar. Moszkva, 2007. 518.
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Alekszejevna (16731716) is jelen volt.37 A nagyhercegnõ a többi
elõkelõ hölgy társaságában a rendezvény helyszínével szomszédos szobában foglalt helyet, és egy függönyön keresztül leste
meg a férfiak sokaságát.38 Ugyanezen az estélyen ott volt Balatri
is. Az énekes emlékei szerint a hölgyeken látszott, hogy kényelmetlenül érzik magukat, és csak azért jelentek meg, mert a cár
férjeiknek azt parancsolta. Lehetõségük nem volt az idõ elõtti
távozásra, ezt a bejáratokhoz állított õrök megakadályozták.
I. Péter minden újonnan érkezõ hölgyet gálánsan üdvözölt, és
az este folyamán táncra is felkért, ami tovább fokozta kellemetlenségeiket, hiszen az új táncok ismerete terén komoly hiányosságaik voltak.39 A megjelent vendégek bárkit táncba vihettek, hajadon lányokat, férjezett asszonyokat, a nagyhercegnõket
vagy akár a cárnét is.40
A források tanúsága szerint a gyengébbik nem képviselõinek  már I. Péter uralkodása kezdetétõl kötelezõ jelleggel  akaratuk ellenére meg kellett jelenniük az összejöveteleken. A meghívás ellenére történõ távolmaradás büntetést vont maga után.
Péter nem ismert könyörületet, ha terveinek megvalósításáról
volt szó. Nem vette figyelembe a hölgyek közszerepléstõl való
idegenkedését. A részegesek zsinata,41 melyet újra és újra
megrendeztek, a formalitások teljes figyelmen kívül hagyása
mellett korlátlan szórakozási lehetõséget biztosított az ott megjelenõknek. A rendezvényt áthatotta a gúny, amelynek céltáblájába mindig  a cár kedve szerint  más került. A zsinatnak volt
külön nõi részlege is. Ennek vezetõje elõször Darja Gavrilovna
Rzsevszkaja (?1720) volt, majd halála után Anasztazia Petrovna
Keenan: The Function of Fashion, 130.
Hughes: Russia in the Age of Peter the Great, 188.
39 Hughes, Lindsey: Peter the Greats Two Weddings: Changing Images
of Women in a Transitional Age. In: Marsh, Rosalind (ed.): Women in
Russia and Ukraine. Cambridge, 1996. 3436.
40 Puskareva, N. L.: Csasztnaja zsizny russzkoj zsenscsini XVIII. veka.
Moszkva, 2012. 8.
41 Teljes neve: Vszesutyejsij, Vszepjanyejsij i Szumaszbrodnyejsij
Szobor
37
38
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Golicina hercegnõ (1665 1729).42 A cár a régi szokások eltörlésének leghatékonyabb módszerét azok kigúnyolásában látta.
A 18. század elején ennek megfelelõen több olyan összejövetelt
is tartottak a részegesek zsinata mellett, amelynek célja a nemi
szegregáció és a tradicionális viselet nevetségessé tétele volt.
I. Péter 1702 januárjában saját elsõ esküvõje paródiáját rendezte
meg a Lefort-palotában. A háromnapos eseményen a meghívottaknak két napig a régi szokásokat kellett követniük. A nõk és a
férfiak nem tartózkodhattak ugyanabban a teremben, továbbá
régi, tradicionális, immár tiltott ruháikat kellett felölteniük. Majd
az utolsó napon a reformok megvalósulása öltött testet, mikor a
vendégek közös asztalokhoz ültek, együtt táncoltak modern német öltözeteikben. Hasonló lakodalmat tartottak 1704 februárjában és 1710-ben is.43
A rendezvények tényleges koedukációját, francia minta
alapján, az 1718. november 26-án kelt, ásszamblékról szóló cári
rendelet rögzítette.44 A szabályozás értelmében az ásszamblékat
magánházaknál rendezték meg, többnyire a téli idõszakban. Az
idény során egymást követõ helyszíneket elõre meghatározták.
A cél az volt, hogy valamennyi szentpétervári elõkelõ família
legalább egyszer megnyissa az otthonát a világi vendégsereglet
elõtt az adott szezon folyamán.45 A résztvevõk köre is bõvült.
Immár nemcsak a legelõkelõbbek jelenhettek meg, hanem a tekintélyes kereskedõk, hivatalnokok és a legkiválóbb mesteremberek is. A fogadásoknak otthont adó helyszínként  méretükbõl
adódóan  csak a fõúri rezidenciák feleltek meg. Az estélyek
menetrendje nem volt olyan mértékig kötött rítusú, mint a 17.
században. A házigazda nem volt köteles a bejáratnál fogadni
a vendégeit. A túlzott udvariasságként is értelmezhetõ szertartáselemeket teljesen elhagyták. Az ásszamblék délután négy-öt
órától este tízig tartottak. Ezen idõintervallumban szabadon jöhettek-mehettek a meghívottak. Fontos volt, hogy az egyes
Hughes: Russia in the Age of Peter the Great, 253.
Hughes: Peter the Greats Two Weddings, 36.
44 Hughes: Russia in the Age of Peter the Great, 267.
45 Puskareva: Csasztnaja zsizny russzkoj zsenscsini, 7.
42
43
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programoknak külön teret biztosítsanak. Ehhez a Szentpéterváron épített, sok helyiséget magukban foglaló, nyugati típusú
paloták kiválóan megfeleltek. A házigazdának négy termet kellett átengednie a vendégei részére. Ezek közül a legnagyobban
táncoltak, tehát itt mulathattak együtt a hölgyek és az urak.
A maradék három helyiség közül kettõ jutott a férfiaknak, egy a
társalgásra és a dohányzásra, egy másik pedig játékokra. Az elõforduló játékok I. Péter ízlését és érdeklõdését tükrözték. Például nagyon szeretett sakkozni, míg a kártyajátékokat ki nem
állhatta, így az elõbbinek hódolhattak, az utóbbit viszont mellõzniük kellett a megjelenteknek. A szerencsejátékok mûvelése is
tilos volt. Végül a negyedik szoba a nõk privát tere volt, ahol a
férfiakhoz hasonlóan különféle játékokat játszottak, például zálogosdit, kérdezz-feleleket vagy éppen dámát. Tehát a tánctól
eltekintve mondhatjuk, hogy még mindig inkább egymás mellett, mint együtt mulattak a két nem képviselõi.46
A legelsõ ásszambléra 1718. november 27-én került sor
Szentpéterváron, Pjotr Ivanovics Buturlin otthonában.47 Egyes
források arról számolnak be, hogy I. Péter haláláig összesen hatvanöt alkalommal gyûlt össze a társaság. Lindsey Hughes brit
történész szerint viszont jóval többször, évadonként tizenhat
vagy akár tizennyolc alkalommal.48 Az ilyen jellegû rendezvények nem voltak hosszú életûek. 1725 után az elõkelõségek nem
kívántak együtt mulatni a társadalmi csoportjukon kívül állókkal. Ennek következtében a 18. század második felétõl a péteri
ásszamblék fokozatosan átalakultak, és helyüket a nemesi bálok
foglalták el.
A péteri bálok mellett az összejöveteleknek egyéb alkalmait
is megragadták. Ilyenek voltak a Nyári kertben megrendezett
szabadtéri ásszamblék, ahol a nõk külön gyülekeztek, és a férfiak csak késõbb, a tánc idején csatlakoztak hozzájuk.49 A kertek
az európai uralkodók parkjainak mintájára jelentek meg az Orosz
Szemjonova: Erkölcsök és szokások Nagy Péter birodalmában, 185188.
Moszkvában csak 1722-tõl tartottak hasonló fogadásokat.
48 Hughes: Russia in the Age of Peter the Great, 268.
49 Uo. 194.
46

47

2.k z.Øs koraujkor.qxd

2015. 01. 14.

10:40

118

Page 118

SZANISZLÓ ORSOLYA

Birodalomban, a jólét és a státusz szimbólumaként. Ahogy arról
már szó esett, a díszes, értékes kelmékbõl készült ruhadarabok
kiválóan tükrözték viselõjük módosságát és társadalmi hovatartozását. A kertek remek helyszínt biztosítottak ahhoz, hogy az
ott megjelenõk láttathassák ezt a gazdagságot. Továbbá fórumot
teremtettek az új társasági szabályok szerinti társalgáshoz is.50
A legfontosabb események az udvari fogadások voltak, amelyek
sok elvárást támasztottak a nõkkel szemben. Ez volt az a hely,
ahol a prominens külföldi vendégek és követek megfigyelhették
az orosz elit legjavát. A cár a modern Oroszország képét kívánta megmutatni. Ehhez viszont szalonképes alattvalókra volt
szüksége.

*

A korábban tárgyalt reformok további változásokat generáltak.
A nyugati mintájú társasági összejövetelek megkövetelték például az udvari etikett vagy a kor legdivatosabb táncainak ismeretét. Ezek elsajátításához az arisztokratacsaládok komoly összegeket áldozva elsõsorban külföldi oktatókat fogadtak fel. Az
udvar tánctanárként a francia Jean-Baptiste Landét (?1748)
alkalmazta, míg a bojárok gyakran az északi háború során fogságba esett svéd tiszteket.51 Az elõkelõségek igyekeztek mindent
megtenni azért, hogy a velük szemben támasztott követelményeknek megfeleljenek, és minél elõbb birtokába kerüljenek a
tõlük elvárt mûveltségnek és tudásnak. Az újdonságok gyors
adaptációjáról tanúskodik Friedrich Wilhelm Bergholz (1699
1765)52 1722-es naplófeljegyzése, amely szerint a társaságban
megforduló hölgyek között szép számmal akadtak mûveltek.53
Keenan, Paul: The Summer Gardens in the Social Life of St Petersburg,
17251761. In: Dixon, Simon (ed.): Personality and Place in Russian
Culture. Essays in Memory of Lindsey Hughes. London, 2010. 134135.
51 Keenan: The Function of Fashion, 130.
52 17211727 között tartózkodott az Orosz Birodalom területén. A késõbbi III. Péter cár apjának, Károly Frigyes holstein-gottropi hercegnek a
kíséretéhez tartozott.
53 Puskareva: Csasztnaja zsizny russzkoj zsenscsini, 8.
50
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A péteri reformok számottevõ változást eredményeztek az
elit társasági életében. Az új szokások elsajátításával járó nehézségeket, kellemetlenségeket sikerült viszonylag rövid idõn belül
leküzdeni, ami elõkészítette a talajt a század második felére
kibontakozó, pezsgõ társasági élet számára. A kötetlen társas
szórakozások, összejövetelek fórumot teremtettek az aktív eszmecserére. A családi reprezentáció, a kapcsolatteremtés, az
eladósorba kerülõ lányok társaságba való bevezetése is mind
nagyobb teret nyert.
A reformok az elõkelõ nõk mindennapjaira is jelentõs hatást
gyakoroltak. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a gyengébbik nem társadalmi integrációja nem szerepelt a kitûzött célok
között. Mégis közvetlen, a 18. században kifejtett hatásuk nyomán a nemeshölgyek környezetük immár cselekvõ tagjaivá, számon tartott tényezõjévé válhattak.
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Újkortörténeti tanulmányok
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Oroszország a 19. század második
felében: a politikai rendszer szerkezete
és legfontosabb elemei
A 19. század nagy reformjai az orosz társadalom életének számos alrendszerében hoztak jelentõs változást. Mindazonáltal
maradt egy terület, ahol nem egyszerûen a folytonosság, hanem
a csaknem teljes körû változatlanság volt a jellemzõ. Ez pedig a
politikai rendszer volt, annak ellenére is, hogy az 1864-es zemsztvoreform legalább helyi szinten megteremtette a közösség korlátozott politizálásának feltételeit. Mindez azonban nem változtatott azon a tényen, hogy az Orosz Birodalom  ellentétben
Európa meghatározó részével  még a 20. század elején is egyeduralmi monarchia (szamogyerzsavnaja monarhija) maradt. Élén az
uralkodó, a cár állt, aki a fõhatalmat kizárólagosan gyakorolta.

Az uralkodói elõjogok

Oroszországban az uralkodói elõjogokat évszázadokon át a szokásjog szabályozta. Csak I. Péterrel változott meg a helyzet. Ám
akkor is csak azok után, hogy az uralkodó felszámolta a patriarkátus intézményét, és feloszlatta a bojári dumát, ekképpen vonva magához az osztatlan fõhatalmat. Ebben az új hatalmi helyzetben már nem volt akadálya annak, hogy az uralkodói jogosítványokat írott formában rögzítsék. A cár közremûködésével
összeállított, 1716-ban érvénybe léptetett Katonai Szabályzat
(Usztav voinszkij)1 volt ugyanis az elsõ olyan normaszöveg, amely
írásban fektette le a cári hatalom tartalmát és illetékességének
határait. E szerint: Õ cári felsége önhatalmú uralkodó, aki a
1 Preobrazsenszkij, A. A. Novickaja, T. Je. (otv. red.): Zakonodatyelsztvo Petra I. Moszkva, 1997. 155231.
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földkerekségen senkinek sem tartozik cselekedeteiért számot
adni, miközben államát és földjét  minthogy keresztény uralkodó  joga és hatalma akaratának és belátásának megfelelõen
kormányozni.2 A négy évvel késõbb kiadott, az orosz ortodox
egyház átalakításának tervét kifejtõ ún. Egyházi Reglamában
(Duhovnij Reglament)3 pedig már a következõ volt olvasható: Az
uralkodó hatalma egyeduralmi, amelynek való engedelmességet
maga a Gondviselõ parancsolta meg.4
A 18. század végéig a cári hatalom természetének meghatározásában nem történt érdemi változás. Erre egészen I. Pál
uralkodásáig kellett várni. Az 1797-ben kiadott ezzel kapcsolatos
új normaszöveg már a következõképpen határozta meg az
uralkodói hatalom jellegét és tartalmát: Az Összoroszországi
Imperátor egyeduralmú és korlátlan monarcha. Az Õ legfõbb
hatalmának  nemcsak félelembõl, hanem lelkiismereti okból 
való engedelmességet maga a Gondviselõ parancsolta meg.5
Utóbb ez a megfogalmazás vált az elõször 1832-ben kiadott orosz
törvénytár  a hatályos törvényeket egybegyûjtõ Szvod zakonov
Rosszijszkoj imperii  elsõ kötete elsõ paragrafusává, és maradt
érvényben egészen 1906-ig, amikor utoljára módosították a birodalom alaptörvényét, az ún. Osznovnije Zakonit.
Mindez azt jelentette, hogy egészen a 20. század elejéig a
cári hatalom teljességét jogi értelemben semmiféle formális norma vagy intézmény nem korlátozta. És ez azok után se változott,
hogy 1802-ben áttértek a miniszteriális rendre, és felállították a
Miniszterek Bizottságát (Komityet minyisztrov), majd 1810-ben az
Államtanácsot (Goszudarsztvennij Szovjet). Az elõbbit mint a legmagasabb kormányzati tisztséget betöltõ státuszférfiak  miniszterek és fõhatósági vezetõk  egyeztetõ fórumát s ekképpen az
Az idézet a Katonai Szabályzat elsõ mellékletének (Artikul voinszkij) 20. cikkelyében (articulusában) olvasható.
3 Preobrazsenszkij  Novickaja (otv. red.): Zakonodatyelsztvo Petra I.,
540  602.
4 Uo. 544.
5 O szusesztve Verhovnoj Szamogyerzsavnoj Vlasztyi. In: Szvod Zakonov (SzZ). I. köt. 1. rész, I. fejezet, 1. cikkely. Szentpétervár, 1892. (Az
1906-os módosítás nyomán ez a törvényi hely átkerült a 4. cikkelybe.)
2
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adminisztratív hatalom legfelsõbb intézményét, míg az utóbbit
mint a birodalom törvény-elõkészítõ, de csak tanácskozási jogkörrel rendelkezõ testületét hozták létre. Emellett létezett két,
még a 18. század elején felállított fõhatalmi intézmény. Az adminisztratív és igazságszolgáltató feladatokat egyaránt ellátó
Szenátus (Szenat), valamint az egyházi ügyekben eljáró  adminisztratív és törvény-elõkészítõ jogosítványokkal rendelkezõ 
Szinódus (Szinod). A legfelsõbb államhatalmi intézmények körét
az uralkodó személyes kancelláriájának (Szobsztvennaja je. i. v.
kancelljarija)6 négy, majd átmenetileg öt (1836 1856), illetve hat
(18421845) ügyosztálya tette teljessé. Ezek az intézmények
azonban  túl azon, hogy a kereteik között egyszerre jelentek
meg a különbözõ hatalmi ágak funkciói  semmilyen formában
sem korlátozták a cári akaratot. Mindössze arra szolgáltak, hogy
segítsék az uralkodót különbözõ hatalmi szerepeiben, illetve
közremûködjenek abban, hogy feladatát a lehetõ legjobb
minõségben és a lehetõ legkevesebb hibával végezze. Ugyanakkor egyik intézmény sem írhatta felül a cár szándékait, míg az
utóbbi  a fenti testületek ajánlásaival szemben is  szabadon
dönthetett.
A cári hatalom jellegét meghatározó normaszövegben két
olyan egymáshoz közeli jelentésû jelzõ is szerepel, mint amilyen
az egyeduralmi (szamogyerzsavnij) és a korlátlan (nyeogronyicsennij). Joggal vetõdik fel a kérdés, hogy vajon mi indokolta az
egyeduralmi mellett a korlátlan jelzõ használatát, ha egyeduralmon egyébként sem értünk mást, mint az önmagán kívüli
korlátokat el nem ismerõ hatalmat. Nyilvánvaló, hogy ez a megkettõzött jelzõhasználat csak abban az esetben lehet indokolt s
egyben tudatos, ha a két jelzõ jelentése, illetve funkciója között
valamilyen különbség áll fenn. Vlagyimir Dal híres, máig mértékadó értelmezõ szótárában az egyeduralom kifejezésnek két
jelentést is tulajdonít. Egyrészt az államirányítás ama formáját
tekinti egyeduralminak, amely polnovlasztnij, vagyis a hatalom

Az uralkodó személyes kancelláriája és az ahhoz tartozó intézmények mûködését lásd: Jeroskin, Ny. P. (red.): Viszsije i centralnije goszudarsztvennije ucsrezsgyenyija Rosszii. 18011917 gg. T. 1. Szentpétervár,
1998. 147178.
6
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teljességét birtokolja, nyeogronyicsennij, vagyis korlátlan, és nyezaviszimij, vagyis független bárminemû állami intézménytõl és
választott gyûléstõl. Ám Dal ezen túlmenõen az egyeduralom
egy másik meghatározását is megadta. Eszerint a szamogyerzsavije  szamaja vlaszty eta, vagyis az egyeduralom  az maga a
hatalom.7 Ez a megfogalmazás mindennél pontosabban mutat
rá a cári titulus ama történelmi tartalmára, amely a keleti kereszténység világértelmezésének tradícióiból fakad. E hagyomány ugyanis azon a meggyõzõdésen alapult, hogy az uralkodó
nem más, mint Pomazannyik Bozsij, vagyis Isteni Felkent, aki hatalmát a Mindenhatótól nyerte el, és az õ kegyelmébõl uralkodik. Ám ez a 16. századra visszanyúló tradíció  a hatalom eme
misztériuma8  I. Péter idején, amikor Oroszországban kialakul
az abszolút monarchia, kiegészült az uralom világi értelmezésével, ami fontosnak és elengedhetetlennek találta, hogy külön is
hangsúlyozza a hatalom korlátlan jellegét. Vagyis az ekkor felbukkanó korlátlan jelzõ azt az új társadalmi rendet volt hivatott kifejezni, amelyben a cár uralma  isteni felkentségre való
hivatkozás nélkül is  mindenki fölött álló és mindenkire vonatkozó. Azaz a hatalom 18. század elejétõl alkalmazott kettõs 
egyeduralmi és korlátlan jellegét külön-külön is hangsúlyozó 
meghatározása nem volt más, mint annak egyfelõl szakrális,
másfelõl e világi definíciója.
Ám e probléma feloldásának távolról sem ez volt az egyetlen
lehetséges módja. A cári hatalom természetének kettõs meghatározása ugyanis számos további értelmezési lehetõséget
kínált. Ezért aztán e kérdés kapcsán még a 20. század elején is
komoly vita alakult ki a korszak vezetõ jogtudósai között. Egy
részük ugyanis  élükön Nyikolaj Korkunovval9 és Nyikolaj LaDal, V. I.: Tolkovij szlovar zsivlikorusszkovo jazika. T. 4. Szentpétervár,
1909. 133.
8 Ezzel kapcsolatban lásd: Zaharov, Ny. A.: Szisztyema russzkoj goszudarsztvennoj vlasztyi. Novocserkaszk, 1912.; Kazenszkij, P. Je.: Vlaszty
Vszerosszijszkovo Imperatora. Odessza, 1913.; Zizikin, M. V.: Carszkaja
vlaszty i zakon o presztolonaszlegyii v Rosszii. Szófia, 1924.
9 Korkunov, Ny. M.: Russzkoje goszudarsztvennoje pravo. Vvegyenyije i
obscsaja csaszty. T. 1. Moszkva, 1914. 210214., 244248.
7
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zarevszkijjel10  azt az álláspontot képviselte, hogy a cári hatalom jellegét meghatározó két jelzõ nem más, mint egymás szinonimái. Ugyanakkor az ezzel ellentétes táborhoz tartozók  így
Alekszandr Gradovszkij11 és Nyikolaj Palijenko12  úgy tartották,
hogy a két jelzõ egymástól eltérõ tartalmakat hordoz. Eszerint az
egyeduralmi fordulat az uralkodó szuverenitását  azaz a külsõ hatalmaktól való függetlenségét  volt hivatott hangsúlyozni,
míg a korlátlan jelzõ a monarcha saját politikai közössége felett gyakorolt hatalmának abszolút jellegét fejezte ki.
De bármi álljon is e kettõs jelzõhasználat hátterében, az
aligha kétséges, hogy nem ez az örökség képezte a legfõbb
akadályát az orosz abszolút monarchia alkotmányos rendszerré
történõ átalakításának, hanem a cári hatalom Bizánc közvetítette
isteni eredete. Ezért jegyezhette meg teljes joggal Dmitrij Merezskovszkij 1907-ben írt híres esszéjében,13 hogy a pravoszláv
cár  szemben bármely más európai uralkodóval  épp isteni felkentségébõl következõen nem léphet ki oly könnyedén egyeduralmi szerepébõl és válhat alkotmányos monarchává, mint
ahogyan ez már számos helyen megtörtént Nyugat-Európában.
Sõt Merezskovszkij szerint még az is kérdéses, hogy ez az önátalakítás az orosz közegben megtehetõ-e egyáltalán, merthogy
az egyeduralom abban a sajátos vallási értelemben, ahogyan az
Oroszországban fennáll, Nyugat-Európában soha sem létezett.
Ott a monarchia vallási tartalma elõbb a pápa szellemi egyeduralma, majd a reformáció és végül a forradalom által vált kiüresedetté és gyengévé. Épp ezért lehetett a nyugat-európai
monarchiákat a népképviselettel korlátozni. Az orosz egyeduralkodó azonban saját hatalmát nem tudja korlátok közé szorítani,
Lazarevszkij, Ny. I.: Lekcii po russzkomu goszudarsztvennomu pravu.
Konsztitucionnoje pravo. T. 1. Moszkva. 1913. 197 202.
11 Gradovszkij, A. D.: Nacsala russzkovo goszudarsztvennovo prava. O
goszudarsztvennom usztrojsztve. T. 1. Moszkva, 2006. 143164.
12 Palijenko, Ny. I.: Osznovnije zakoni i forma pravlenyija v Rosszii.
Jurigyicseszkoje isszledovanyije. Harkov, 1910.
13 Merezskovszkij, D. Sz.: Revoljucija i religija. In: Merezskovszkij, D.
Sz. Gippiusz, Z. N. Filoszofov, D. V.: Car i revoljucija. Moszkva, 1999.
129 194.
10
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mert annak forrása az abszolút szentségben, az isteni felkentségben van, amit lehetetlen bárminemû viszonylagos emberi döntéssel mérsékelni. Az Isten felkentje  vagy egyeduralkodó,
vagy senki14  mondta ki a verdiktet Merezskovszkij. Majd gondolatmenetének lezárásaként mindehhez még hozzátette: Az
alkotmány Oroszországban kevésbé valószínû, mint a köztársaság.15 Amivel nyilvánvalóan arra utalt, hogy nehéz annál képtelenebb hatalmi konstrukciót elképzelni, mint az alkotmány által
korlátozott pravoszláv monarchia. Ez az orosz tradíciók közegében nem lenne más, mint fából vaskarika.
A teljes jogú és szuverén fõhatalom elve I. Péter uralkodásától a 20. század elejéig ugyan formálisan változatlan
maradt, ugyanakkor az államirányítás legmagasabb szintjének
jellege és lényege II. Miklós idején már vajmi kevéssé emlékeztetett a két évszázaddal korábbi állapotokra. Míg a péteri
egyeduralmat joggal tarthatjuk despotikusnak, vagyis bizonyos
határok között önkényesnek, addig a hatalomgyakorlás 20. század elején alkalmazott formáját már távolról sem. Ez alatt a két
évszázad alatt ugyanis igen jelentõs változások mentek végbe.
Az uralkodó ugyan továbbra is megõrizte a döntéshozatal szabadságának isten adta jogát, ám ezek a döntések  már amenynyiben bárminemû társadalmi jelentõséggel bírtak  csakis azok
után születhettek meg, hogy azok tartalmát a cár magas hivatalt
betöltõ környezetével különbözõ rendû és rangú fórumokon
megvitatta. Nemegyszer ezeket a döntéseket évekig tartó elõkészületek és tanácskozások elõzték meg. A legfontosabb ügyekben pedig csak azt követõen határoztak, hogy azok tartalmát
megvitatták az Államtanács megfelelõ bizottságában, majd a tanács teljes ülésén.
Az uralkodói hatalom fokozatos korlátozásában fontos szerepet játszott az a változás is, amelyet az egységes rendszerbe
foglaló jogalkotásra történõ áttérés hozott. Ez a folyamat még a
19. század elsõ felében, I. Miklós uralkodása idején elkezdõdött.
Ennek részeként 1830-ban 45 kötetben kiadták Az Orosz Biro14
15

Uo. 191192.
Uo. 192.
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dalom Törvényeinek Teljes Gyûjteményét (Polnoje szobranyije zakonov
Rosszijszkoj imperii),16 majd két évvel késõbb 15 kötetben a hatályos törvények tárát (Szvod zakonov Rosszijszkoj imperii).17 Az
utóbbi 1917-ig kétszer jelent meg teljes terjedelmében, miközben
Az Orosz Birodalom Törvényeinek Teljes Gyûjteménye (Polnoje szobranyije zakonov Rosszijszkoj imperii, rövidítve: PSzZ) az elsõ világháborúig
három folyamban jelent meg. Az Elsõ Folyam (Pervoje szobranyije) az
16491825 közti idõszakban született joganyagot adta közre 45 kötetben
és 4 segédkönyvben. A Második Folyam (Vtoroje szobranyije) az 1825
1881 közt életbe lépett törvényeket és rendeleteket tartalmazta. Ez a sorozat 55 kötetben és 5 segédkönyvben jelent meg. Az utolsó, hivatalosan
számozás nélkül megjelentetett Folyam (Szobranyije) az 18811913 idején
elfogadott joganyagot adta ki 33 kötetben. Ehhez a sorozathoz nem tartozott segédkönyv. Így a teljes gyûjtemény 133 kötetbõl és 9  névmutatókat, idõrendi táblázatot, térképeket és egyéb tájékozódást szolgáló
anyagokat tartalmazó  segédkönyvbõl állt. A második, illetve a harmadik Folyam kötetei  ellentétben az Elsõ Folyammal, ahol egy-egy kötet
több év joganyagát is átfogta  szigorúan csak egy-egy adott év jogi termését adta közre.
17 Az Orosz Birodalom Hatályos Törvényeinek Tárát (Szvod zakonov
Rosszijszkoj imperii, rövidítve: SzZ) elõször 1832-ben adták ki tizenöt tematikusan szerkesztett kötetben. I. Miklós 1833. január 31-i Kiáltványában a törvénytárat 1835. január 1-jével egyedül hatályos jogforrássá
nyilvánította. Ettõl kezdve minden új törvényt és rendelkezést a törvénytár tematikus rendjének megfelelõen, arra hivatkozva és ahhoz
illeszkedve adtak közre. A törvénytár teljes anyagát elõbb 1842-ben,
majd 1857-ben újra kiadták. A késõbbiekben már egyetlen újabb kiadás
sem volt teljes. Az 1864-es bírósági reformot követõen a Szvod zakonov
kiegészült egy további, XVI. kötettel, amelyben a bíróságok mûködésére
vonatkozó szabályokat gyûjtötték egybe. A törvénytár I. kötete a birodalom legfelsõbb és központi államhatalmi intézményeinek mûködésével kapcsolatos rendelkezéseket adta közre. A II. kötet a helyi hatalom
intézményeinek, illetve a birodalom egyedi szabályozás alá tartozó belsõ
perifériájának (lengyel területek, Kaukázus, Transzkaukázus, Orosz
Turkesztán, Szibéria) mûködésére vonatkozó normaanyagot, továbbá az
egyes sajátos státuszú csoportok [az ún. idegenek (inorodci) és a kozákok] életfeltételeirõl rendelkezõ szabályokat tartalmazta. Az ezt követõ
kötetek a polgári állami szolgálatról (III. kötet), a hadkötelezettségrõl (IV.
kötet), az adókról és illetékekrõl (V. kötet), a vámszabályokról (VI. kötet),
16
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az egyes tematikusan szerkesztett kötetekhez folyamatosan
csatolták az új, illetve módosított normaszövegeket tartalmazó
kiegészítéseket. A hatályos törvénytár az alattvalók jogait és kötelezettségeit szabályozó joganyagon túl részletes eligazítást
adott a rendi (szoszlovnij) alá- és fölérendeltségi viszonyokról, az
államigazgatás különbözõ szintjeirõl, szerkezetérõl és az azt alkotó intézmények illetékességi körérõl. Ezek a normák mindenkire kötelezõk voltak. Az új szabályok pedig csak azok után
léphettek érvénybe, hogy a régiekrõl kimondták azok hatályvesztését.
Az államberendezkedés általános elveit a törvénytár I. kötete tartalmazta. Itt határozták meg az uralkodói hatalom mindenkori gyakorlójának elõjogait, valamint a birodalom legfontosabb intézményeire  az Államtanácsra, a Szenátusra és a Miniszterek Bizottságára  vonatkozó szabályokat. Ugyancsak
valamint a pénzverésrõl, bányaügyekrõl és erdõgazdaságról (VII. kötet),
továbbá az egyes minisztériumok és fõhatóságok pénzügyi gazdálkodásáról (VIII. kötet) rendelkezõ joganyagot foglalták egybe. A IX. kötet
tartalmazta a birodalom rendi szerkezetével, az egyes rendek jogaival és
kötelezettségeivel foglalkozó szabályokat. A X. kötet lényegében a polgári törvénykönyvet foglalta magában, a XI. pedig az egyházakkal kapcsolatos rendelkezéseket. De ugyancsak ebben a kötetben kapott helyet
az oktatásra vonatkozó joganyag, miként a hitelezéssel, a kereskedelemmel, a hajózással és hajóépítéssel foglalkozó rendelkezések is. Itt gyûjtötték egybe az iparral kapcsolatos jogszabályokat is, valamint a konzuli
rendszer mûködését lefektetõ joganyagot. A XII. kötetbe kerültek a közút- és vasúthálózat mûködésére, valamint a postaforgalomra vonatkozó
szabályok, valamint az építkezésekkel, biztosítással és a mezõgazdasággal összefüggõ törvények és rendeletek. A XIII. kötetben a népélelmezés
és a tisztiorvosi szolgálat szabályai, valamint a törvényszéki orvosok
tevékenységét meghatározó rendelkezések szerepeltek. A XIV. és XV.
kötetben az útlevelekkel, a börtönökkel, az elítéltekkel, illetve a számûzöttekkel kapcsolatos szabályok voltak olvashatók. Az utolsó kötet
pedig a bíróságok mûködésére vonatkozó joganyagot adta közre. Lásd:
Matvejevszkij, A. P.: Obzor szogyerzsanyija, izdanyija i prodalzsenyij Szvoda
zakonov Rosszijszkoj imperii. T. IXV. Szentpétervár, 1887.; Palibin, M. Ny.:
Szisztyematyicseszkij i alfavitnij ukazatyel k Szvodu zakonov Rosszijszkoj
imperii. Szentpétervár, 1884.
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ebben a kötetben szerepeltek az uralkodócsaláddal, így a dinasztikus hatalomátörökítéssel összefüggõ elõírások. Az utóbbi részletesen, a legkülönbözõbb helyzetekre is felkészülve szabályozta az utódlás rendjét, ám arra vonatkozóan semmiféle eligazítást
nem nyújtott, hogy miként lehet a trónról lemondani. Ennek
pedig az volt az oka, hogy a világi hatalommal szorosan összefonódott, azzal szimfóniában élõ egyház nézõpontjából az
Isteni Felkent trónról való lemondása feloldhatatlan ellentétben
állt az uralkodó trónra lépését megelõzõ megkoronázásának és
felkenésének szakrális aktusával. A hatalomról való lemondást a
világi jog sem ismerte el. Ennek szabadságával ugyanis csak a
trónörökös rendelkezett, amennyiben ezt még trónra lépése
elõtt tette meg, és döntésével az öröklés rendjét semmilyen formában sem nehezítette meg.18
Oroszországban a törvényjavaslatok csak azok után léphettek érvénybe, hogy az uralkodó aláírta azokat. Ez azonban a 19.
század második felétõl ritkán történt meg anélkül, hogy azt
megelõzõen az új normaszövegek tartalmát ne vitatták volna
meg az Államtanács, a Miniszterek Bizottsága vagy az uralkodó
által összehívott ún. különleges tanácskozások (oszobije szovescsanyija) ülésein. I. Miklóstól kezdve az orosz uralkodók  noha
elvben továbbra is a törvények felett álltak  kénytelenek voltak
az új rendelkezéseket a már meglévõ jogi környezethez és az
államigazgatás kialakult gyakorlatához igazítani. Többek között
ezért is volt szükség az új szabályok elfogadása elõtt a gyakran
hosszadalmas, különbözõ szintû államigazgatási egyeztetésekre.
Lényegében a 19. század elsõ harmadára alakult ki a birodalom
egyeduralmi irányításának Nyikolaj Karamzin szerint liberális
abszolutizmusként leírható hierarchikus rendje. Mindez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a cár  még ha õ maradt is a törvények végsõ jóváhagyója, s ekképpen forrása  immár nem tehette meg, hogy pillanatnyi érzelmeire, indulataira vagy elfogultságaira hagyatkozva hozzon törvényt, miként ez nemegyszer
történt I. Péter, de még I. Pál uralkodása idején is. Azok után,
18 O porjadke naszlegyija presztola. In: SzZ. I. köt. 1. rész, I. fejezet, 37.
cikkely
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hogy 1832-ben kiadták a Szvod zakonovot, vagyis az érvényes
törvények tárát, a mindenkori uralkodónak is e rögzített társadalmi szabályrendszer figyelembevételével kellett jogalkotóként
fellépnie. Az uralkodói magánérzelmek és elfogultságok érvényesülése egyre szûkebb mezsgyére szorult vissza, és jószerével
már csak olyan területeken mutatkozhatott meg, mint a cári dinasztiához tartozók házasságkötésének engedélyezése, a kitüntetések és anyagi támogatások odaítélése, a bírósági és adminisztratív büntetések mértékének megváltoztatása vagy a különbözõ tisztségekre, illetve hivatali állásokba történõ kinevezés.
Már a 18. század második felében megindult az a folyamat,
amelynek révén az állam és a társadalom mûködése mind több
területen nyert szilárd jogi alapokat. II. Katalin már 1766-ban
kinyilvánította, hogy az Orosz Birodalom igazgatása az egyeduralkodói hatalomtól származó pozitív törvények, intézmények
és szabályzatok szilárd alapzatán történik.19 Ezzel a jogi aktussal indult el annak a politikai gyakorlatnak a meghonosodása,
amely kezdett mindinkább tekintettel lenni az írott normák teremtette folytonosságra. A 19. század végére az orosz uralkodó
döntéseinek nemcsak az államigazgatás kialakult hagyományai,
a közvélemény ítélete, de már a dinasztikus elõjogokat lefektetõ
írott normák és a polgári jog szabályai is korlátokat szabtak. Erre
az idõre már mély gyökeret vert a törvényelfogadás meghatározott eljárásrendje is, vagyis csak bizonyos szabályokat betartva
lehetett régi normákat érvényteleníteni és újakat hatályba léptetni. Mindezek nyomán az uralkodónak már nem állt módjában senkit életétõl, méltóságától, javaitól vagy rendi elõjogaitól
önhatalmúan megfosztani, ahogy ahhoz sem volt joga, hogy önkényesen új adókat vessen ki. Mindennek megvolt a maga szigorúan szabályozott eljárásrendje. Mindazonáltal Oroszország
még a 20. század elején is felettébb távol állt attól, hogy mûködését jogállaminak lehessen tekinteni. Miközben a közhatalmat
egyre inkább a nyilvános és írott jogszabályok tartalmának megfelelõen és a jogszabályokban meghatározott eljárások keretében arra felhatalmazott szervezetek és személyek gyakorolták,
19

O zakonah. In: SzZ. 1. köt. 1. rész, 84. cikkely
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aközben Oroszországban még csak nyomokban volt fellelhetõ a
nyugati jogfejlõdésben a joguralommal, illetve a jogállamisággal
oly szorosan összekapcsolódó elvárások érvényesülése, mint
amilyen a jogalkotás, a jogalkalmazás és az igazságszolgáltatás
egymástól való elválasztása, autonómiájuk garantálása. Miként
is lehetett volna Oroszországot jogállamnak tekinteni, amikor a
lakosság többségét alkotó parasztság ügyeinek  jogvitáinak 
nagy részében még a 20. század elején sem független bíróságok
hoztak ítéletet, hanem azok elrendezése többnyire adminisztratív eljárásban, a szokásjog szabályai szerint folyt.

A legfelsõbb és a központi államhatalmi
intézmények

A jog uralmának érvényesülése számos egyéb vonatkozásban is
korlátozott maradt. Mindez egyenes következménye volt annak,
hogy miközben a 19. század derekának átfogó reformpolitikája a
társadalom életének számos fontos területére terjedt ki, aközben
a politikai rendszer meghatározó elemeit lényegében változatlanul hagyta. A reformok nemcsak a társadalom rendies szerkezetét nem érintették, de megoldatlanul hagyták a társadalom
politikai képviseletének ügyét éppúgy, ahogy a legfelsõbb és a
központi államhatalom intézményeinek átalakítását is.
A birodalom legfelsõbb törvényhozó szerve továbbra is az
1810-ben felállított tanácskozási jogkörû Államtanács (Goszudarsztvennij Szovjet)20 volt. A testületet I. Sándor azzal a céllal
hozta létre, hogy annak tagjai elõzetesen véleményezzék a bevezetésre váró törvények tartalmát, tegyenek javaslatot a már korábban életbe léptetett jogi normák módosítására, kiegészítésére,
végrehajtásukat segítõ értelmezésére vagy esetleges érvénytelenítésükre. Ugyanakkor a testület törvénykezdeményezõi jogAz Államtanács megalapításának körülményeirõl, illetve mûködésérõl lásd: Danyevszkij, P. Ny.: Isztorija obrazovanyija Goszudarsztvennovo szovjeta v Rosszii. Szentpétervár, 1859.; Jeroskin: Viszsije i centralnije
goszudarsztvennije ucsrezsgyenyija, T. 1. 1762.
20
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körrel nem rendelkezett. Ez kizárólag az uralkodó jogosítványa
volt, aki azt az egyes minisztériumok és fõhatóságok által kidolgozott törvényjavaslatok révén gyakorolta. Az uralkodó azonban nemcsak a normaalkotás folyamatában vette igénybe a
testület munkáját, de rendkívüli helyzetekben is kikérte a tanácsát. Az intézmény további feladatai közé tartozott, hogy évente
véleményezze az állami költségvetés tervezetét, illetve hogy
meghallgassa az Állami Ellenõrzési Hatóság (Goszudarsztvennij
Kontrol) 21 jelentését annak teljesültérõl.
Az Államtanács tagja  annak 1906-os átalakítása elõtt  csak
olyan személy lehetett, akit az uralkodó erre alkalmasnak talált,
és a testület tagjává kinevezett. Elvileg  korától, képzettségétõl,
rangjától és rendjétõl függetlenül  bárki tag lehetett, ám a tényleges gyakorlat ezzel épp ellentétes volt. A kinevezettek túlnyomó többsége ugyanis a társadalom privilegizált rendjéhez, a nemességhez (dvorjansztvo)  annak is a leginkább tehetõs és a legmagasabb hivatali ranggal felruházott csoportjához  tartozott.
A tanács kezdetben kizárólag olyan emberekbõl állt, akik a péteri
Rangtáblázat (Tabel o rangah) 22 valamilyen szintjéhez tartozó hivatali csin, azaz rang birtokosai voltak. Ráadásul legalább kétharmaduk vagy a katonai, vagy a polgári, vagy az udvari ranglista
legfelsõbb négy osztályához tartozott. Csak az Államtanács 1906os átalakítása után találni példát arra, hogy a testület tagjai között fölbukkannak rangnélküliek is, vagyis olyanok, akik tanácsbeli kinevezésük elõtt semmiféle hivatali vagy katonai tapasztalattal, illetve karrierrel nem rendelkeztek.
Az Államtanács elnökét és alelnökét az uralkodó évente
nevezte ki, gyakran évrõl évre ugyanazt a személyt. 1812 és 1865
között az a hagyomány alakult ki, hogy az Államtanács elnöke
egyben ellátta a Miniszterek Bizottságának irányítását is. De
Az Állami Ellenõrzési Hatóság mûködésérõl és illetékességérõl
lásd: Raszkin, D. I. (red.): Minyisztyerszkaja szisztyema v Rosszijszkoj
imperii. Moszkva, 2007. 718772.
22 Tabel o rangah. In: Preobrazsenszkij  Novickaja (otv. red.): Zakonodatyelsztvo Petra I., 393 401.
21
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nem csak ebben a tekintetben volt személyi átfedés a két testület
között. Az Államtanácsnak ugyanis  tisztségükbõl következõen
 a miniszterek automatikusan tagjai voltak. A tanács kezdetben
viszonylag szûk körû testületként mûködött. Mindössze harmincöt tagú volt. A grémium azonban folyamatosan bõvült.
1890-re létszáma már elérte a hatvan, míg a 20. század elejére a
kilencven fõt. Miután az Államtanácsot 1906-ban átalakították,
nemcsak a testületbe való bekerülés rendje változott meg, de a
tagok száma is megduplázódott. Az új szabályoknak megfelelõen a tanács tagjainak immár csak a felét nevezhette ki az uralkodó, míg a másik felét  a különbözõ társadalmi csoportokat
megilletõ kvóták erejéig  már választással határozták meg.
Az Orosz Birodalomban a legfelsõbb adminisztratív hatalmat az 1802-ben alapított Miniszterek Bizottsága (Komityet minyisztrov)23 gyakorolta. Eredetileg azzal a céllal állították fel,
hogy megoldást találjanak azokra a helyzetekre, amikor valamilyen államigazgatási ügyben több minisztérium, illetve fõhatóság együttmûködésére, illetve irányítóik egyeztetett döntésére
volt szükség. Noha ez maradt a bizottság alapfeladata egészen
1906-os megszûnéséig, ám ezen elvárásnak maradéktalanul soha nem tudott megfelelni. A testület nem vált egységes kormánnyá, az államigazgatás konszolidált csúcsintézményévé. Ebben  többek között  az a gyakorlat is akadályozta, amely lehetõvé tette, hogy a kabinet tagjai külön-külön is az uralkodóhoz fordulhassanak, vagyis javaslataikkal közvetlenül megkereshessék a hatalom legfõbb birtokosát. Mindez azzal járt, hogy
a Miniszterek Bizottsága alapfeladatát  a minisztériumok és fõhatóságok közötti egyeztetést és koordinációt  csak alkalmilag
tudta teljesíteni. Tevékenységének ez a fajta esetlegessége jelentõsen korlátozta politikai súlyát és befolyását.
A Miniszterek Bizottságára vonatkozóan lásd: Jeroskin: Viszsije i
centralnije goszudarsztvennije ucsrezsgyenyija, T. 1. 6266.; Manyifeszt ob
ucsrezsgyenyii minyisztyersztv (ot 8 szentyabrja 1802 g.) In: Raszkin, D. I.
(red.): Minyisztyerszkaja szisztyema v Rosszijszkoj imperii. Moszkva,
2007. 1417.
23
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A Miniszterek Bizottságának nemcsak az egyes minisztériumok irányítói voltak a tagjai, de számos további fõhatóság vezetõje is. A 20. század elejére ez összességében tizenöt minisztériumot és velük egyenértékû fõhatóságot jelentett. A minisztériumok közül a legkiterjedtebb feladatkörrel a belügyminisztérium és a pénzügyminisztérium rendelkezett. Az elõbbi 
többek között  olyan feladatokat látott el, mint a birodalom belsõ rendjének fenntartása, a cenzúrapolitika irányítása, az ország
helyzetére vonatkozó statisztikai adatok begyûjtése, rendszerezése és kezelése, a postaforgalom és a távírószolgálat biztosítása,
a rendi intézmények és a helyi önigazgatás tevékenységének
felügyelete, továbbá a közegészségügyi és állatorvosi szolgálat
mûködtetése, valamint a népélelmezés és az árvaellátás biztosítása. A belügyminisztérium ellenõrizte a birodalom nem pravoszláv felekezeteinek tevékenységét is.24 A pénzügyminisztérium pedig a fiskális ügyek vitelén túl feladatának tudhatta a
kereskedelem és az ipar felügyeletét, az adó- és vámpolitika
alakítását, az állami alkoholmonopólium érvényesítését, a hitelpolitika ellenõrzését, a kereskedelmi tengerhajózás irányítását,
valamint a vasúti díjszabás meghatározását.
A minisztereket, illetve a kabinettagok közé tartozó fõhatósági vezetõket kizárólag az uralkodó nevezhette ki. Bár eredetileg a Miniszterek Bizottsága a végrehajtó hatalom legfõbb
szerveként jött létre, ám illetékessége a 19. század során rendre
túlterjeszkedett ezen. Mindez azt jelentette, hogy nemcsak szûken vett adminisztratív, azaz végrehajtó szerepeket töltött be, de
gyakran törvény-elõkészítõ, törvényvéleményezõ funkciót is
ellátott, sõt bizonyos esetekben még igazságszolgáltatói szerepekben is fellépett. Mindez jól mutatja, hogy a legfelsõbb hatalmi intézmények milyen lassan szabadultak meg korábbi szinkretikus jellegüktõl.
1857-ben a Miniszterek Bizottsága mellé az uralkodó felállított még egy államigazgatási csúcsszervet, a Miniszterek TaA belügyminisztérium felállításának, történetének és illetékességének részletes bemutatását lásd: Raszkin: Minyisztyerszkaja szisztyema,
131143.
24
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nácsát (Szovjet minyisztrov).25 Ám ez az intézmény éppúgy nem
vált a kormányzati politika központjává  a minisztereket egységes kormánnyá szervezõ testületté , ahogyan a korábban alapított és vele párhuzamosan továbbra is mûködõ Miniszterek
Bizottsága sem. A Miniszterek Tanácsa  szemben idõsebb társintézményével  az uralkodó elnökletével és személyes jelenlétében végezte munkáját. Eredetileg azért hozták létre, hogy a
végrehajtó hatalom legfelsõbb szerveként biztosítsa az államirányítás egységét, azaz koordinálja a központi államhatalmi
intézmények tevékenységét, legfõképpen a reformok elõkészítését. Az új intézmény iránti igény ugyanis elsõsorban a társadalom számos alrendszerét érintõ reformpolitika elõkészületeivel, illetve az ezzel járó megnövekedett és egyben új típusú
feladatokkal függött össze. Mindez abból is látható, hogy a
tanács mûködésének legaktívabb periódusa épp a reformok elõkészítõ szakaszára, az 1857 és 1861 közötti idõszakra esett.26
Ezekben az években a testület többnyire két-három hetente ülésezett.
A Miniszterek Tanácsa kezdetben olyan, a nyilvánosság elõl
elrejtett testületként mûködött, amely lehetõséget adott az
uralkodónak arra, hogy minisztereivel, illetve a tanácskozásra
meghívott bizalmasaival idõrõl idõre áttekintse és megvitassa a
legfontosabbnak ítélt politikai kérdéseket. Mindez egyben azt is
jelentette, hogy a tanácskozási jogkörû testület elé csak az uralkodó kezdeményezte ügyek kerülhettek. Miután a tanács csak
és kizárólag a cár jelenlétében és elnöklete mellett ülésezett, a
jelen lévõk kiválasztása is sokkal szigorúbb szabályok szerint
történt, mint a társintézmény, az uralkodó jelenléte nélkül is mûködõ Miniszterek Bizottsága esetében. Míg az utóbbinál általáA Miniszterek Tanácsa 1857-ben úgy kezdte el tényleges mûködését, hogy annak hivatalos  a kor jogi elvárásainak megfelelõ  megalapítására nem került sor. Ez majd csak évekkel késõbb, 1861-ben történt
meg. A Miniszterek Tanácsára vonatkozóan lásd: Jeroskin: Viszsije i centralnije goszudarsztvennije ucsrezsgyenyija, T. 1. 8082.
26 Csernuha, V. G.: Szovjet minyisztrov v 18571861 gg. In: VID. T. 5.
Leningrád, 1973. 120137.
25
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nosan elfogadott gyakorlat volt, hogy a részvételében akadályozott minisztert automatikusan annak helyettese pótolta, addig a
Miniszterek Tanácsának ülésén erre csak az uralkodó külön engedélyével kerülhetett sor. Vagyis ez a grémium olyan viszonylag szûk körû testületként mûködött, ahol a cár bizalmas körülmények között a legérzékenyebb problémákról és stratégiai
tervekrõl fejthette ki álláspontját, és cserélhetett eszmét a tanács
tagjaival.
A jobbágyfelszabadítás kihirdetése után az uralkodó környezete megpróbálta II. Sándort meggyõzni arról, hogy a következõ reformlépések megtétele elõtt érdemes lenne a Miniszterek
Tanácsát egy a nyugat-európai értelemben vett egységes kormánnyá alakítani, élén a széles jogkörrel rendelkezõ miniszterelnökkel. A cár azonban hallani sem akart errõl. Egyetlen dologba egyezett csak bele. Abba, hogy 1861 végén hivatalosan is
megtörténjen a Miniszterek Tanácsának felállítása.27
A tanács, amely kétségtelenül a reformok elõkészítõ korszakának jellegzetes intézménye volt, miután a legfontosabb reformintézkedésekre sor került, a 60-as évek derekától egyre ritkábban ülésezett. Olyannyira, hogy a 70-es években már csak
legfeljebb évi egy-két alkalommal került sor az összehívására.
A testület munkáját II. Sándor halála után az õt trónján követõ
fia, III. Sándor már csak kétszer vette igénybe, elõbb 1881 márciusában, majd a következõ év decemberében. Ezt követõen
egészen 1905 februárjáig nem került sor újabb minisztertanácsi
ülésre. Akkor azonban a Miniszterek Tanácsa ismét fontos szerepet kapott. Ennek részeként ülésein tárgyalták meg  többek
között  azt a Buliginnek címzett uralkodói leiratot, amelyben a
cár utasította belügyminiszterét egy választott országos törvényhozó testület  a majdani Duma  felállításának elõkészítésére.
A legfelsõbb államhatalom intézményei között sajátos helyet
foglalt el az uralkodó személyes kancelláriája. A 19. században
fontos szerepet játszó iroda intézményi elõdei már I. Péter (Kabinyet) és II. Katalin (Szobsztvennaja kancelljarija) idején is mûAnanyics, B. V. Ganyelin, R. S. Panyejah, V. M. (red.): Vlaszty i
reformi. Szentpétervár, 1996. 301.
27
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ködtek, de a kancellária igazán jelentõs államigazgatási szerephez csak I. Sándor, majd kiváltképp I. Miklós uralkodásának
éveiben jutott. Mûködésének jellege kezdetben szorosan összefüggött a Napóleon elleni háború politikai és igazgatási szükségleteivel. Ezek az új típusú háborús szükségletek emelték az
addig fõként az uralkodó személyes ügyeivel foglalkozó irodát
államhatalmi rangra. Az éveken át tartó háború körülményei között ugyanis fokozott jelentõséget nyert az uralkodó és a harcoló
alakulatok közötti kapcsolattartás, a folyamatos levélváltás. Ezt,
miként a hadifoglyok elhelyezésével, az orosz csapatok utánpótlásával, személyi állományának feltöltésével és elszállásolásával
kapcsolatos ügyeket ugyancsak az uralkodó kancelláriája intézte. De feladatkörébe tartozott a háborús veszteségek összeírása, az ezzel kapcsolatos kárpótlás felügyelete is. Ezek a személyes ügyeken messze túlnövõ feladatok alakították át fokozatosan az irodát központi államhatalmi intézménnyé. A hivatalosan a Császár Õfelsége Személyes Kancelláriájának (Szobsztvennaja je. i. v. kancelljarija) nevezett irodát I. Sándor 1812-ben
hozta létre. Az intézmény feladatait lefektetõ 1818-ban kiadott
cári rendelkezés (Obrazovanyije Szobsztvennoj je. i. v. kancelljarii)28
a civil és katonai hatóságok jelentéseinek befogadását és feldolgozását, az uralkodó által bekért adatok és tájékoztató feljegyzések összeállítását, az uralkodó által kiadni tervezett jogszabályok és egyéb rendelkezések elõkészítését és megszövegezését,
valamint az Államtanácshoz és a Miniszterek Bizottságához intézett uralkodói utasítások megfogalmazását jelölte meg.
A kancellária igazi aranykorát azonban mégsem I. Sándor,
hanem utóda, I. Miklós idején élte. Az új uralkodó trónra lépését
követõen jelentõs szerkezeti változásokat hajtott végre. E változások részeként az addig az uralkodó személyes kancelláriájaként mûködõ iroda a kancellária I. ügyosztálya nevet kapta,
megörökölve egyben annak korábbi feladatait. Ezeken túl azonban újakat is nyert. Az immár I. ügyosztályként számon tartott
A kancellária alapításáról rendelkezõ okirat (Obrazovanyije
Szobsztvennoj je. i. v. kancelljarii) érdekes módon nem került be az Orosz
Birodalom Törvényeinek Teljes Gyûjteményébe.
28
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részleg gondoskodott az uralkodó és a legfelsõbb, valamint az
országos hatáskörû intézmények közötti kapcsolattartásról,
továbbá a kormányzók és helytartók munkájának felügyeletérõl.
Vagyis ide futottak be a minisztériumi és kormányzósági beszámolók, fõhatósági jelentések, és innen küldték ki az uralkodó
utasításait és rendeleteit. Egy idõ után ez az ügyosztály azt a
feladatot is megkapta, hogy ellenõrizze a birodalom bürokratikus apparátusának mûködését, a csinovnyikok fegyelmét. Ez
azt jelentette, hogy az I. ügyosztály nemcsak államigazgatási, de
egyben felügyeleti jogkört is gyakorolt. 1826 elején  párhuzamosan azzal, hogy létrejött a korábbi személyes kancelláriából
az I. ügyosztály  I. Miklós felállította a kancellária II. ügyosztályát is. Ez a részleg az eddigi teljes orosz joganyag összegyûjtésének és rendezésének feladatát kapta meg. 1830-ra el is készültek e munkával. Ez lesz a már korábban is említett, Az Orosz
Birodalom Törvényeinek Teljes Gyûjteménye (Polnoje szobranyije
zakonov Rosszijszkoj imperii). De ez az ügyosztály állította össze
két évvel késõbb az érvényes törvénytárat (Szvod zakonov
Rosszijszkoj imperii) is. A kancellária két ügyosztályának felállítása után, 1826 júliusában I. Miklós még egy ügyosztályt hozott
létre. A kancellária III. ügyosztálya29 pedig nem volt más, mint a
birodalom politikai titkos rendõrsége, élén Alekszandr Benkendorff-fal. A részleg kiemelt szerepét az is mutatta, hogy I. Miklós
A III. ügyosztály öt részlegbõl (ekszpegyicija) állt. Az elsõ a politikai
ügyekkel foglalkozott. Nyomon követte a közhangulat alakulását, megfigyelte a forradalmi szervezeteket, a gyanúsnak tartott írókat, gondolkodókat és közéleti szereplõket. A második részleg a különbözõ szektákat, az óhitûeket, illetve a hivatali és a köztörvényes bûncselekmények
elkövetõit tartotta szemmel. A harmadik részleg a birodalomban élõ,
illetve az oda beutazó külföldieket figyelte meg, lényegében a kor kémelhárításának feladatát látva el ezzel. A negyedik részleg fõképp a jobbágylázadásokkal, illetve a jobbágyok elleni kirívó földbirtokosi túlkapásokkal foglalkozott. Az ötödik pedig a sajtót ellenõrizte. Lásd: Korelin,
A. P.: Vlaszty i obscsesztvo v Rosszii. Vek XIX-j: vremja ozsidanyij i peremen.
Moszkva, 2013. 52.; a titkosrendõrség uralkodónak készített éves beszámolóit lásd: Szidorova, M. V. Scserbakova, Je. I. (szoszt.): Rosszija pod
nadzorom. Otcsoti III otgyelenyija (18271869). Moszkva, 2006.
29
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idején  míg a miniszterek hetente voltak kötelesek jelentést
tenni az uralkodónak  Benkendorffnak naponta kellett beszámolnia az ország belbiztonsági helyzetérõl. Az ügyosztály súlyát
tovább növelte, hogy az uralkodó 1827 tavaszán a csendõrség
irányítását is a kancellária III. ügyosztályának vezetõjére bízta.
Ezzel azonban még nem zárult le az átalakítási folyamat. 1828
õszén az uralkodó újabb ügyosztályt állított fel. Ez a IV. ügyosztály I. Pál özvegyének korábban már mûködõ irodáját szervezte
újjá. A 80-as évek elejéig mûködõ részleg Marija Fjodorovna
cárné jótékonysági és leányképzéssel foglalkozó tevékenységét
koordinálta. Az említett négy ügyosztályon túl 1836 áprilisában
kialakítottak egy újabb, V. ügyosztályt is, azzal a megbízatással,
hogy dolgozza ki az állami parasztok helyzetét átfogóan rendezõ programot. A tervezet a következõ évre el is készült. Benne 
többek között  azzal a javaslattal, hogy mind az állam tulajdonában lévõ földekkel, mind pedig az azokon dolgozó állami parasztok ügyeivel egy önálló minisztérium foglalkozzon. 1837-ben
fel is állt az Állami Javak Minisztériuma. Az V. ügyosztály azonban akkor még nem szûnt meg. Erre csak 1856-ban került sor,
amikor is az általa felügyelt ügyeket át kellett adnia az akkor már
csaknem két évtizede mûködõ minisztériumnak. A VI.  ugyancsak rövid ideig létezõ  ügyosztályt 1842 augusztusában állították fel. Feladata a kaukázusi térség birodalmi integrációjának és
adminisztratív felosztásának kidolgozása volt. Miután 1845-re
létrejött a Kaukázusi Helytartóság, az ideiglenes ügyosztályt felszámolták.
Az uralkodó személyes kancelláriájának bürokratikus terjeszkedése I. Miklós idején hûen tükrözte a kor hatalomgyakorlásának természetét és igényeit. Ugyanakkor a hatalom koncentrálásának ez a fajta  az uralkodó személyéhez kötött  intézményesítése jelentõs mértékben korlátozta mind az Államtanács, mind a Szenátus jogkörét. I. Miklós utóda, II. Sándor azonban  apjával ellentétben  már másképpen értelmezte az egyes
intézmények államhatalmi szerepét. És bár hosszú idõn át nem
nyúlt a kancellária négy ügyosztályához, azokat nem számolta
fel, sõt a II. ügyosztályt rendkívül komoly szerephez juttatta a
reformok jogi elõkészítésében, ám ennek ellenére a kancellária
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súlya és jelentõsége  leszámítva a politikai rendõrség feladatát
betöltõ III. ügyosztályt  a 60-as évek közepétõl fokozatosan
csökkenni kezdett. Mindez 1880 késõ nyarára odavezetett, hogy
elõbb épp a rettegett III., majd a IV. ügyosztályt is kiszervezték
az uralkodói kancelláriából. A III. feladatait a belügyminisztérium felügyelte rendõrség vette át, míg a jótékonykodás ügyeit
egy újra önállóvá vált iroda (Szobsztvennaja je. i. v. kancelljarija po
ucsrezsgyenyijam imp. Marii) kapta meg. Ez a II. Sándor uralkodásának végén meginduló leépítési folyamat III. Sándor trónra
lépésével sem szakadt meg. Olyannyira nem, hogy 1882-ben
immár a II. ügyosztály is kikerült a kancelláriából. Feladatát az
Államtanács keretei között kialakított kodifikációs osztály (Kogyifikacionnij otgyel pri Goszudarsztvennom Szovjetye) vette át. Ezek
után nem maradt más hátra, mint hogy az immár csak egyetlen
ügyosztállyal mûködõ kancellária visszakapja eredeti, I. Sándor
idején használt nevét. Mindez egyben azt is jelentette, hogy
1882-tõl a kancellária ismét az uralkodó személyes ügyeinek irodájává vált egészen 1917 áprilisában bekövetkezõ felszámolásáig.
Az Államtanács, a Miniszterek Bizottsága, illetve a Miniszterek Tanácsa, valamint a kancellária mellett további fontos
államhatalmi intézményként mûködött a Kormányzó Szenátus
(Pravityelsztvujuscsij Szenat).30 A testületet még I. Péter hozta
létre a törvényhozás, az államigazgatás és az igazságszolgáltatás
legfelsõbb közös szerveként. Jogköreit és illetékességét a 18. században többször is átalakították. Ennek következtében II. Katalin idején átmenetileg elveszítette a törvényalkotásban játszott
szerepét, és ezzel feladatai kezdtek elkülönülni a többi államhatalmi intézményétõl. A 19. század elején rövid idõre visszanyerte a törvény-elõkészítésben játszott tanácskozási jogállását,
ám a miniszteriális rendszerre történõ átállással párhuzamosan
illetékessége mindinkább az igazságszolgáltatás adminisztratív
felügyeletére és a fellebbviteli eljárások tárgyalására korlátozódott. Eközben a Szenátust irányító fõügyész (genyeral-prokuror)
30 A Szenátus és intézményeinek mûködésérõl lásd: Jeroskin:
Viszsije i centralnije goszudarsztvennije ucsrezsgyenyija, T. 1. 82126.
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szerepét fokozatosan átvette az 1802-ben alapított szaktárca, az
igazságügyi minisztérium vezetõje.
A Szenátus az igazságszolgáltatás fellebbviteli intézményeként polgári és büntetõügyeket egyaránt tárgyalt. A bírósági
reform 1864-es bevezetését követõen pedig ez az intézmény vált
a legfõbb  vagyis a végsõ  jogorvoslati fórummá, ahová a fokozatosan kiépülõ alacsonyabb szintû fellebbviteli bíróságokról
kerültek fel az ügyek. A Szenátus feladatai közé tartozott még a
legfelsõbb és a helyi államigazgatás mûködésének törvényességi felügyelete, továbbá az egyes fõhatóságok és minisztériumok
közötti jogviták elrendezése is. Túl mindezen, a 19. század második felére az is megszokott gyakorlattá vált, hogy az államhatalom magas rangú képviselõi  a miniszterek és kormányzók 
akkor is a Szenátushoz fordultak, ha valamilyen jogi kérdés kapcsán bizonytalannak érezték magukat, vagyis gyakran kérték ki
elõzetes jogértelmezését.
Mindez azt mutatja, hogy a 18. század elejétõl Oroszországban is kezdett fokozatosan elválni egymástól a hatalomgyakorlás törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltató ága. Ez
annak ellenére is igaz, hogy a törvényalkotásban fontos szerepet
játszó Államtanács csak tanácskozási jogkörrel bírt, és még csak
részben sem volt képviseleti intézménynek tekinthetõ. Mindazonáltal a 19. század második felére mégiscsak kialakult az a
hármas tagoltságú intézményi keret  az Államtanáccsal, a Miniszterek Bizottságával (illetve a Miniszterek Tanácsával), valamint a Szenátussal , amely elvileg alapjává válhatott volna a
tényleges hatalommegosztásnak, a hatalmi ágak egymást korlátozó autonómiájának.
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Egy hungarus tudós két cár szolgálatában
Balugyánszky Mihály, 1769 1847

Az 1769. szeptember 26-án, a Zemplén vármegyei Felsõolsván,
görög katolikus családban született Balugyánszky Mihályról,
akinek döntõ szerepe volt az I. Sándor (18011825) és I. Miklós
(18251855) korabeli orosz modernizációs törekvések elõkészítésében, viszonylag keveset tud a magyar és az orosz olvasó egyaránt. Ez fõként azzal magyarázható, hogy életének magyarországi szakaszáról szinte kizárólag Tardy Lajos1 monográfiája,
szentpétervári évtizedeirõl pedig csak Tamara Bajcura2 és Jelena
Mihajlovna Koszacsevszkaja3 kutatásai alapján kaphatunk megbízható eligazítást. Sajnos ez a rendkívül ambiciózus, az ökonómia, a pénzügyek, a jogtudomány és a pedagógia kérdéseiben
egyaránt kiváló képességû, az állami élet és a társadalmi viszonyok modernizációját élethivatásának tekintõ szakember a magyar és az orosz történészek érdeklõdésének látószögébõl hoszszú ideig kiesett. Más szerzõk (mint például Platon Ivanovics
Baranov4 és Arkagyij Nyikolajevics Fatyejev5) mûvei pedig napjainkra  szakmai megbízhatóságukat és szemléletüket tekintve
 olyannyira elavultak, hogy csak fenntartásokkal használhatók
a kutatók számára.
Tardy Lajos: Balugyánszky Mihály. Budapest, 1954.
Bajcura, T.: Zakarpato-ukrainszkaja intyelligencija v Rosszii v pervoj
polovinye XIX veka. Bratislava, 1971.
3 Koszacsevszkaja, J. M.: Mihail Andrejevics Balugjanszkij i Petyerburgszkij unyiverszityet pervoj csetvertyi XIX veka. Leningrád, 1971.
4 Baranov, P. I.: M. A. Balugjanszkij, sztatsz-szekretar, szenator, tajnij
szovetnyik (17691847). Biograficseszkij ocserk. Szentpétervár, 1882.
5 Fatyejev, A. Ny.: Akagyemicseszkaja i goszudarsztvennaja gyejatyelnoszty M. A. Balugjanszkovo v Rosszii. Uzsgorod, 1931.
1

2
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Jelen tanulmányunkban nem vállalkozhatunk arra, hogy
Balugyánszky két életérõl átfogó képet adjunk, mivel írásunk
terjedelmi keretei ezt nem teszik lehetõvé. Életmûvének csak
szentpétervári periódusát szándékozunk részletesebben bemutatni, kiemelve azokat a reformjavaslatait, tervezeteit és modernizációs törekvéseit, amelyek a cári birodalom gazdasági, pénzügyi, jogi és oktatásügyi viszonyaira progresszívan hatottak.
Életének magyarországi idõszakáról  felettébb vázlatosan 
szükséges elmondanunk, hogy 1777-tõl a sátoraljaújhelyi algimnáziumban, 1780-tól a kassai fõgimnáziumban, 1782-tõl az ottani
jogakadémián, majd 1786-tól a bécsi egyetem jogi fakultásán tanult. A francia forradalom évében, 1789-ben  Joseph von Sonnenfels (17321817) professzor támogatásával  a nagyváradi
jogakadémián a politikai tudományok tanszékére nevezték ki,
ahol fõként radikális nézeteivel hívta fel magára a Bihar vármegyei hatóságok figyelmét. Barátai, köztük Szentmarjay Ferenc,
Szentjóbi Szabó László, a Kazinczy testvérek (Miklós és Dénes),
valamint a Szlávy fivérek beszervezték a Martinovics-féle
jakobinus mozgalomba, de a letartóztatást és a vádemelést  az
I. Ferenc császár környezetében befolyásos Sonnenfels közbenjárására  sikerült elkerülnie. A titkosrendõrség azonban minden
lépését figyelte, részletes jelentéseket készített jogakadémiai elõadásairól és jozefinista nézeteirõl.6 Életét szinte lehetetlenné tette az állandó megfigyelés, amely szakmai karrierjében is gátolta,
annak ellenére, hogy 1797-ben a jogtudomány doktora, 1802-ben
pedig a jogakadémia dékánja lett. Mégsem elégedett meg ennyivel, a viszonylagos jólét ugyanis nem feledtette vele sérelmeit, új
utakat keresett ambiciózus vágyai és nagy ívû tervei megvalósítása érdekében.
Idõközben fontos változások történtek Oroszországban is:
1801 márciusában, az I. Pál elleni merénylet után I. Sándor került
trónra Szentpéterváron. Az új uralkodó nagy visszhangot keltett
intézkedései közé tartozott, hogy kegyelmet adott I. Pál börtönCsekey István: Balugyánszky Mihály élete és munkássága. In: Századok, 1957/14. 326350.; Tardy Lajos: A Balugyánszky-vita. In: Századok, 1958/14. 348363.
6
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be vetett áldozatainak, amnesztiában részesítette azokat, akik
külföldre szöktek, szabaddá vált a határokon való ki- és beutazás, a külföldi könyvek behozatala, engedélyezte a magánnyomdák mûködését. Manifesztumaiban, utasításaiban a cár annak az
õszinte óhajának adott kifejezést, hogy az autokratikus kormányzás, az önkény helyébe a törvényességet helyezze, és ezáltal Oroszországot elindítsa a reformok útján.7
Érdekességképpen említjük meg, hogy ezekben az években
a cár háziorvosának tisztét a kárpátaljai Palágyon született Orlay
János (17701829)8 töltötte be, aki korábban rövid ideig a nagyváradi jogakadémia növendéke volt. Balugyánszky az 1800-as
évek elejétõl rendszeres levelezésben állt vele, amelyben Orlay
nagyon kedvezõ színben tüntette fel az oroszországi kulturális
és politikai változásokat. Azt írta Balugyánszkynak, hogy a cári
birodalomban a professzorok olyan kiváltságokkal rendelkeznek, mint sehol másutt a világon. Ezért megpróbálta rábeszélni
a nagyváradi jogakadémiai tanárt, hogy mihamarabb utazzon
Szentpétervárra, és egyúttal hazafias érzéseire is hatni kívánt,
hiszen azzal érvelt, hogy nagy dicsõséget szerezhet  szerteágazó tudásával  hazájának.
Az oroszországi változásokat a magyar sajtó is egyre kedvezõbb hangon méltatta, amikor hírül adta, hogy I. Sándor egyetemek, fõiskolák, jogakadémiák és líceumok létrehozását tervezi.
A tudósítások kétségtelenül felkeltették a nagyváradi professzor
érdeklõdését, és segítette döntését az a meghívás is, amit Orlaytól kapott Nyikolaj Nyikolajevics Novoszilcev gróf, a cár egyik
legbizalmasabb tanácsadója felkérésére. A hivatalos meghívás
Az I. Sándor nevével fémjelzett reformokról: Bodnár Erzsébet: I.
Sándor: reformer és diplomata. In: Miszler Tamás  Csibi Norbert (szerk.):
Orosz arcképcsarnok. Pécs, 2003. 8399.; Fjodorov, V. A.: Alekszandr I. In:
Voproszi Isztorii, 1990/1. 5073.; Hartley, M. J.: Alexander I. London,
1996.; Heller, Mihail: Az Orosz Birodalom története. Budapest, 1996. 399
422.; Niederhauser Emil  Szvák Gyula: I. Sándor, a rejtélyes. In: A Romanovok. Budapest, 2002. 178205.
8 V. Molnár László: Magyarorosz kulturális kapcsolatok (17501815).
Piliscsaba, 2000. 5668.; Uõ: Vengerszkije vracsi v Rosszii (17501815). In:
Studia Slavica, 1993/34. 295304.
7
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felkínálta számára az újonnan szervezett pétervári pedagógiai
fõiskola professzori állását. A cári invitálás országos feltûnést
keltett idehaza, a magyar sajtóban is megjelent, Orlay levelével
együtt, amelyben felsorolta Balugyánszky várható jogait és járandóságait: Ezek az elõnyök a következõk: 1. alezredesi rangfokozat, amelyet elnyersz azután, hogy megérkezel Pétervárra,
és tanszékedet elfoglalod; 2. örökletes császári nemességet
nyersz; 3. javadalmad évi 2000 rubel összegre rúg; 4. meghatározott idõn át teljesített, eredményes munka után életed fogytáig
évi nyugdíj illet; 5. az özvegy ugyanilyen összegû járadékban
részesül holta napjáig; 6. mindkét nembeli gyermekeid neveltetésérõl az állam gondoskodik; 7. amennyiben tárgyadba vágó
értékes közjogi munkát adsz ki, a Szent Vlagyimir- vagy más,
ugyancsak pénzjutalommal egybekötött renddel tüntetnek ki.9
A meghívást elfogadva, Balugyánszky 1803. december 5-én
utazott el Nagyváradról, és a hónap végén érkezett meg az Orosz
Birodalom fõvárosába. (Ekkor már nõs volt, mivel 1802-ben házasságot kötött Héger Antónia Júliával, akitõl tíz gyermeke született.) 1804. február 4-én kezdte el munkáját a pétervári pedagógiai fõiskolán, a politikai tudományok tanszékén. Orlay János
levelei szerint Balugyánszkyval együtt több magyar tudós is
érkezett: Lódy Péter (a logika és a jog professzora), Kukolnyik
László (a kísérleti fizika és a jogtudomány professzora), Sztojković Atanáz (a késõbbi harkovi rektor), Fessler Ignác Aurél
(lembergi professzor, Péterváron a teológia tanára, az orosz
evangélikus egyház szuperintendense) és mások.10
A magyarországi tudósok Oroszországba kerülésével a
szentpétervári fõiskola professzori kara jelentõsen megerõsödött, ami elsõsorban az intézmény szakmai színvonalában mutatkozott meg. Az egykori nagyváradi tanárt tanítványai rövid
idõ alatt megkedvelték, imponáló tudását elismerték és nagyra
becsülték. Katedráján elsõsorban politikai gazdaságtant tanított,
9 Tardy: Balugyánszky Mihály, 139.; V. Molnár László: Utak egymás felé
(Magyarorosz kapcsolattörténeti adalékok, 17111848). Keszthely, 2011. 48.
10 V. Molnár László: Gyejatyelnoszty pedagogov-vihodcev iz Vengrii v
Rosszii (17031848). In: Studia Slavica, 2004/34. 315339.
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de tartott elõadásokat a kereskedelem- és pénzügyjog körébõl is,
fõként Sonnenfels munkái alapján.11
Professzori mûködésével egyidejûleg az orosz hivatalnoki
életben is elkezdõdött magasba ívelõ karrierje. Pétervárra érkezése után Balugyánszky ugyanis Nyikolaj Novoszilcev gróf
vonzáskörébe került, akire nagyon kedvezõ hatást tett, és mellette  az államügyek területén  tanácsadói feladatot kapott.
1804 áprilisában cári rendelettel az I. Péter által létrehozott tizennégy lépcsõs Rangtáblázat hetedik osztályába sorolták, nem
sokkal ezután pedig a Törvényszerkesztõ Bizottság II. ügyosztályához is kinevezést kapott mint a pénzügyekkel és az államháztartással kapcsolatos új jogszabályok kidolgozója.12
1806 és 1808 között jelentek meg elsõ tudományos munkái
Péterváron a Sztatyisztyicseszkij Zsurnal folyóiratban, amelyben négy tanulmány tulajdonítható neki. Ezekben a cári birodalom gazdasági kérdéseivel foglalkozott, bemutatta az Európában alkalmazott ökonómiai rendszereket, összefoglalta a merkantilisták, a fiziokraták és Adam Smith (17231790) tanításait.13
1807-ben a tilsiti békekötés módot adott arra, hogy I. Sándor
újrakezdje a napóleoni háborúk által megszakított reformfolyamatot. Legbizalmasabb tanácsadójának Mihail Szperanszkijt
Koszacsevszkaja: Mihail Andrejevics Balugjanszkij, 48.
Balugyánszky hivatalnoki és az államapparátusban elért karrierjérõl megbízható adatokat tartalmaznak leánya, Marija (Medem cári
tábornok felesége) visszaemlékezései. Lásd: Medem, M. M.: M. A. Balugjanszkij (Zapiszka jevo docseri, baronesszi M. M. Medem). In: Russzkij
Arhiv, 1885/11. 415432.; a hivatkozott cikk kéziratának levéltári lelõhelye: RGADA, F. 1093. Op. 1. Gy. 355, l. 131.; legújabban: Dronov, M. Ju.:
Mihail Andrejevics Balugjanszkij (Szvoj szregyi csuzsih, csuzsoj szregyi
szvojih). In: Szlavjanszkij mir v tretyjem tiszjacseletyii. Moszkva, 2013.
156165.
13 Koszacsevszkaja: Mihail Andrejevics Balugjanszkij, 49.; a fiziokraták
és a merkantilisták nézeteirõl lásd: Salin, Edgar: Politische Ökonomie
(Geschichte der wirtschaftspolitischen Ideen von Platon bis zur Gegenwart).
Tübingen  Zürich, 1967. Adam Smith fõmûvének magyar nyelvû kiadása: Adam Smith: A nemzetek gazdagsága, e gazdagság természetének és okainak vizsgálata. Budapest, 1992.
11

12
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(17721839), egy pópa fiát tette meg, aki papi szemináriumban
nevelkedett, származására nézve nagyon más volt, mint az uralkodó titkos bizottságbeli barátai, de mûveltségét tekintve nem
maradt el mögöttük, államférfiúi képességei terén pedig felülmúlta õket.14 I. Sándor uralkodása elején õ készítette el a legfontosabb törvényjavaslatokat, a birodalom modernizálására irányuló rendeleteket. A Napóleonnal való erfurti találkozóra
(1808) induló cár magával vitte az idegen nyelveket kitûnõen
beszélõ Szperanszkijt, aki figyelmesen tanulmányozta a francia
adminisztratív rendszert. Hazatérésük után I. Sándor igazságügyi miniszterhelyettessé nevezte ki, és megbízta õt az állami reformok és az új törvények kidolgozásával.15 Az uralkodó  Szperanszkij mellett  Balugyánszkyt is felszólította, hogy különös
figyelemmel a cári birodalom sajátos viszonyaira és fejlõdésére,
dolgozza ki az elsõ részletes orosz alkotmánytervezetet.
Szperanszkij reformja az alkotmányos monarchia megvalósítását tûzte ki céljául, amelynek elõfeltételét a jobbágyok röghöz
kötésének megszüntetése képezte volna. A jobbágyfelszabadítást két lépésben képzelte el: az elsõt a személyi függés felszámolása jelentené, a második a szabad költözés jogának biztosítása, amelynek során a jobbágyot földbirtok nélkül tenné szabaddá. A tervezet szigorúan elválasztotta egymástól a hatalmi
ágakat: törvényhozó testületként az Állami Dumát jelölte meg,
végrehajtó szervként a neki felelõs minisztériumokat, bírói hatalomként pedig a Szenátust, amelynek tagjait a Duma választja
meg. A Szperanszkij-féle tervezetet I. Sándor 1810 januárjában
jóváhagyta, majd rövidesen bejelentették a legfõbb hatalmi
szerv, az Államtanács megalakulását,16 amely ténylegesen 1917ig mûködött.
Szperanszkijjal ellentétben Balugyánszky a kétkamarás orSzekirinszkij, Sz. Sz.: Rosszijszkije reformatori (XIX vek). In: Otyecsesztvennaja Isztorija, 1997/3. 122124.
15 Heller: Az Orosz Birodalom története, 416417.
16 Ejdelmann, N. Ja.: Forradalom? Felülrõl? Budapest, 1989. 116122.;
Dixon, Simon: The modernisation of Russia (16761825). Cambridge, 1999.
247249.
14
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szággyûlés hívének vallotta magát, és a Szenátusból, valamint a
képviselõházból parlament létrehozását javasolta. Tervezete szerint a Szenátust, vagyis a felsõházat a következõk alkotnák: az
uralkodóház férfi tagjai, a legfelsõbb méltóságok viselõi, a miniszterek, a legfõbb bírák, a közigazgatás vezetõ hivatalnokai,
valamint a cár által kinevezett személyek. A képviselõház a nemesség és a városi polgárság választott küldötteibõl állna.
Balugyánszky elképzelése szerint az országgyûlés két házának
konszenzusos jóváhagyása nélkül törvényt hozni, adókat kivetni ne lehessen.17
1807-ben  a törvényszerkesztésben tanúsított érdemeiért 
I. Sándor briliánsgyûrût ajándékozott a magyar származású jogtudósnak. 1808-ban választották Balugyánszkyt az Altenburgi
Tudós Társaság tagjává, majd még ugyanebben az esztendõben
a Törvényszerkesztõ Bizottság IV. ügyosztályának elnökévé nevezték ki, ezenkívül tagja lett a köztisztviselõi államvizsgabizottságnak is. Az 1810-es évek elejétõl vált bensõségessé Balugyánszky barátsága Mihail Mihajlovics Szperanszkijjal, amit az
is jelez, hogy ekkor kapta meg az Anna-rend III. osztályát, amivel ötezer rubel jutalom járt. Szintén ebben az évben nevezte ki
az uralkodó a balti tartományok ügyeit intézõ különbizottságba,
amelynek késõbb az elnöke lett. 1811-ben a Szent Vlagyimirrend IV. osztályának lovagjává ütötte a cár, amivel örökletes nemességet nyert. Nem sokkal ezután tagja lett a pénzügyminisztérium V. ügyosztályát irányító bizottságnak is, amellyel egyidejûleg háromezer rubel pénzjutalmat kapott.18
Fontos megemlíteni, Balugyánszkynak jelentõs érdeme van
abban, hogy A gazdasági rendszerek leírása címû, nyomtatásban
megjelent munkájában az orosz ökonómia történetében elsõként vezette be az akkor még új politikai közgazdaságtan fogalmát. Szerzõi tézise három jelentõs gazdasági elmélet összehasonlításával kezdõdik. Az elsõ a merkantilisták nézeteivel
foglalkozott, akik a kereskedelmet tekintették a gazdasági élet fõ
tényezõjének, és az állam gazdagsága alapjának tartották. A má17

18

Tardy: Balugyánszky Mihály, 167168.
Fatyejev: Akagyemicseszkaja i goszudarsztvennaja, 8990.
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sodik a fiziokraták tételeit tartalmazza, akik a földmûvelésben
látták az ország felemelkedésének lehetõségét. A harmadik Adam
Smith gondolatait foglalja össze, aki a munkát és az árucserét
tartotta elsõdlegesnek az állampolgárok jólétének tekintetében.19 Tehát a kurzus elsõ, elméleti részében Balugyánszky célja
a különbözõ gazdasági rendszerek bemutatása és a korszerû
állami ökonómia alapjainak megteremtése volt.
Az elõadás-sorozat második része, amely A jövedelmek elosztásáról és befektetésérõl címet viselte, a pénzügyi hitelekkel foglalkozott. A késõbb nyolc kötetben megjelent munka öt könyvét
teszi ki ez a problematika, ami hat nagyobb témakörre osztható:
1. az árucserérõl, 2. a pénzrõl, 3. a hitelrõl, 4. az árakról és értékekrõl, 5. a kereskedelemrõl, 6. a mérlegrõl (egyensúlyról).20
Ezekben a leírásokban Balugyánszky sok figyelmet szentelt az
állami pénzügypolitikának, amelynek tárgyalása során kiderült,
hogy a racionalizmus híve, és számos tekintetben Sonnenfels
nézeteit követi.
Addigi jogalkotói és tanári tevékenységét elismerve, 1813.
április 20-án I. Sándor azzal bízta meg Balugyánszkyt, hogy
Miklós és Mihály nagyherceg számára jogi és történelem tárgyú
elõadásokat tartson. Ennek a megtisztelõ feladatnak öt éven keresztül tett eleget.21 Még ugyanebben az évben részletes tervezetet készített a Szenátus átszervezésével kapcsolatban, hogy
annak munkája hatékonyabbá váljon.
Figyelemre méltó teljesítménynek számít, hogy 1816-ban
Balugyánszky és Szergej Uvarov (17861855) közösen dolgozta
ki az átszervezett szentpétervári pedagógiai fõiskola mûködési
szabályzatát, majd egy évvel késõbb az intézmény elsõ dékánja
a magyar származású jogtudós lett.22 1817. július 17-én I. Sándor
Balugyánszkyt nevezte ki az államadósságok törlesztésével fogKoszacsevszkaja: Mihail Andrejevics Balugjanszkij, 5054.
Anyikejeva, A. A.: Rol finansziszta M. A. Balugjanszkovo v obscsesztvennoj zsiznyi Rosszii. In: Finanszi i Kredit, 2010/20. 7580.
21 Bajcura: Zakarpato-ukrainszkaja intyelligencija, 6869.
22 Szabó Miklós: Az orosz nevelés története (9881917). Budapest
Csíkszereda, 2003. 189191.
19

20

3.ujkori t rt.qxd

152

2015. 01. 14.

10:53

Page 152

V. MOLNÁR LÁSZLÓ

lalkozó bizottság elnökévé. Ezt követõen a napóleoni háborúkban eladósodott birodalom egyik legfontosabb pénzügyi problémájának megoldásában olyan sikereket ért el, hogy 1819. február
28-án a cár államtanácsossá is elõléptette.23
Jelentõs eseménynek számított, hogy 1819 nyarán a pétervári tanárképzõ fõiskolát egyetemmé szervezték át. Augusztus
19-én választások zajlottak az univerzitás rektori állásának betöltésére, és a tizenhat professzorból tizenketten Balugyánszkyt
tisztelték meg bizalmukkal, aki október elsején foglalta el a rektori széket. Az akkoriban érvényben lévõ oktatási törvény szerint maximum egy évig tölthette be valaki ezt a tisztséget, az esztendõ leteltével azonban új választásokat kellett kiírni. 1820.
október 9-én az intézmény professzorai kérelmezték a soron következõ elekció lefolytatását, de Alekszandr Nyikolajevics
Golicin (17731844) herceg, az akkori oktatásügyi miniszter azt
írta válaszlevelében, hogy Balugyánszkynak kell még egy évig
betöltenie ezt a tisztséget. Döntését azzal indokolta, hogy nincs
még egyetemi alapszabályzat, ezért semmi ok a változtatásra a
következõ rendelkezésig.24 1819. október 27-tõl 1821 októberéig
volt tehát Balugyánszky a pétervári egyetem rektora. Õ vezette
a jogtudományi tanszéket is, továbbá római és büntetõjogot,
valamint orosz állampolgári ismereteket tanított. Elõadásai nagy
sikert arattak a hallgatók körében. Egyik tanítványa, Alekszej
Pletnyov a késõbbiekben így emlékezett meg róla:  lelkes és
szórakoztató elõadó volt, széles körû és változatos tudással rendelkezett.25 Ugyancsak volt professzorát méltatta K. I. Arszenyev, a késõbbi akadémikus is egyik írásában: Azok az alkalmak ünnepnapok voltak mindenki számára, amelyeken Mihail
Andrejevics Balugjanszkij tartotta az elõadásokat. Ilyenkor az
Dronov: Mihail Andrejevics Balugjanszkij, 161162.
Tyebijev, B. K.: Pervij rektor Petyerburgszkovo unyiverszityeta. In:
Viszseje Obrazovanyije v Rosszii, 2004/11. 139145.; Zsukovszkaja, T.
Ny.: Nacionalnije gruppi v szosztave professzorov Szankt-Petyerburgszkovo
unyiverszityeta v nacsale XIX veka. In: Vesztnyik Volgogradszkovo goszudarsztvennovo unyiverszityeta, szerija Isztorija. 2011. 2.
25 Bajcura: Zakarpato-ukrainszkaja intyelligencija, 60.
23
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összes hallgató izgatottan sietett az elõadóterembe, amikor megjelent. Lelkes és okos elõadásait néma figyelem kísérte. Elméletei
a tõkérõl, annak hasznáról, a bankokról, a hitelekrõl nem voltak
fárasztóak, inkább érdeklõdést és kíváncsiságot váltottak ki.26
Balugyánszky jogászprofesszori tevékenysége szorosan öszszekapcsolódott törvényalkotó munkájával. Tulajdonképpen
három hivatalban töltött be fontos szerepet: az egyetemen, a
Törvényszerkesztõ Bizottságban és a pénzügyminisztériumban.
Az õ javaslata volt az állami fõkincstár létrehozása, az ipari és
kereskedelmi adók, valamint a tûzvédelmi biztosítás bevezetése.27 Ezeknek a reformoknak is döntõ szerepük volt abban,
hogy az 1810-es évek végére a birodalom kikerült a napóleoni
háborúk okozta gazdasági krízisbõl, és mérsékelt fellendülésnek
indult.28
Tíz évvel azután, hogy Balugyánszky Szentpétervárra érkezett, a politikai irányzat gyökeresen megváltozott: a cár szabadelvû tanácsadóit sorra leváltotta, kezdetét vette a késõbb
Arakcsejev-rezsim29 néven ismertté vált rendszer. A szentpétervári tankerület felügyelõje Dmitrij Pavlovics Runyics (1778
1860), az uralkodó egyik konzervatív kegyence lett, aki 1821.
szeptember 17-én jelentést írt A. N. Golicin kultuszminiszternek,
miszerint tudomása van arról, hogy az egyetemen a filozófiai és
a történelmi tárgyak tanítása keresztényellenes szellemben történik. Ilyen tartalmú levelet írt az egyetem kurátora, D. A. Kavelin is, erõteljesen hangsúlyozva, hogy a társadalmi rendszerre
káros tanítások hangzanak el az elõadásokon. Runyics és Kavelin emiatt vádat emelt a professzorok és az univerzitás vezetõi
ellen.30
1821. szeptember 19-én az egyetemen ideiglenesen megszüntették az elõadásokat, elkobozták a diákok jegyzeteit, ameUo. 68.
Koszacsevszkaja: Mihail Andrejevics Balugjanszkij, 131132.
28 Haumann, Heiko: Geschichte Russlands. MünchenZürich, 1996. 286.
29 Jacsmenyihin, K. M.: Alekszej Andrejevics Arakcsejev. In: Voproszi
Isztorii, 1991/12. 3751.
30 Szabó: Az orosz nevelés története, 192193., 198199.
26
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lyeket a késõbbiekben a professzorok ellen használtak fel.
Dmitrij Runyics október 6-ai jelentése két professzort helyezett
elõtérbe a vizsgálat szempontjából: Lódyt és Balugyánszkyt. Az
utóbbi  a felszólítás ellenére  nem bocsátotta Runyics rendelkezésére a jegyzeteit, mivel azzal érvelt, hogy már két éve
nem tanít politikai tudományokat.31 A tankerületi fõfelügyelõ
pedig Golicin hercegnek írt jelentésében azzal vádolta az egyetem rektorát, hogy elõadásaiban megcáfolja a Szentírás hitelességét, és romboló elveket hirdet. 1821. október 21-én ült össze
az univerzitás tanárainak konferenciája, ahol Balugyánszky védelmébe vette az alaptalanul meggyanúsított és politikai megbízhatatlansággal vádolt professzorokat.
Három nappal késõbb a méltatlan támadások hatására Balugyánszky beadta lemondását, mivel azzal vádolták, hogy az
egyetem rektoraként meg kellett volna akadályoznia a káros eszmék terjesztését, az egyházi tanok gyengítését.32 A lemondásra
leginkább az késztette, hogy nem akart részt venni olyan szégyenletes és alaptalan vádaskodásokban, amelyek az általa nagyra értékelt professzorok ellen irányultak. Végül Balugyánszkytól
nyilatkozatot kértek a tanárok által terjesztett nézetekkel kapcsolatban, amely a következõképpen hangzott: A jegyzõkönyvben szereplõ tételek valóban elítélendõk, és terjesztésük
nem engedhetõ meg sem nyilvános, sem magánintézményekben. Azok a tanárok, akik ilyeneket elõadtak volna, méltatlanok
a kormány bizalmára.33 Dmitrij Runyics azonban meghamisította a jegyzõkönyvet, kihagyta belõle a volna szót, ezáltal teljesen más értelmet kapott a nyilatkozat.
Az egyetemi koncepciós ügy lezárulása azonban Balugyánszky jövendõ életútjára szerencsére nem volt döntõ befolyással. Az oktatásügyi minisztérium igazságtalan döntése
egyáltalán nem akadályozta meg a többi állami hivatalt abban,
hogy az eltávolított professzorokat ne helyezzék el hasonló vagy
akár még magasabb állásokba. Amikor Runyics elment megköKoszacsevszkaja: Mihail Andrejevics Balugjanszkij, 135.
Uo. 138139.
33 Tardy: Balugyánszky Mihály, 178.
31
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szönni I. Sándornak az egyetemi ügy kivizsgálása terén szerzett érdemeiért kapott kitüntetést, a cári palota folyosóján
találkozott Miklós nagyherceggel, aki a következõ szavakat intézte a meglepett tankerületi fõfelügyelõhöz: Köszönöm, hogy
elbocsátotta Arszenyev professzort. Már fel is vettem a hadmérnöki fõiskola tanári karába. Nagyon kérem, üldözzön el még
néhány hasonló, nagy tudású és jó erkölcsû tanárt az egyetemrõl, hogy kellõ színvonalra emelhessem a vezetésem alatt álló
intézményt.34
Az egyetemrõl való távozása után Balugyánszky tevékenységének túlnyomó része hosszú ideig a Törvényszerkesztõ Bizottsággal volt kapcsolatos. Ezekben az években az összes bírósági fórumot megjárt, azon kiemelkedõ fontosságú perek
felülvizsgálatával foglalkozott, amelyekben a meghozott ítéletek
különbözõ okoknál fogva nem voltak megnyugtatók, és azokat
nem lehetett véglegesnek tekinteni. A törvények homályos szövegalkotása, egymással ellentétes intézkedései eleve rendkívül
megnehezítették a bírák munkáját. Balugyánszky elé utalták
azoknak a pereknek a felülvizsgálatát is, amelyekben az eljáró
személyek elfogultságának gyanúja merült fel. Hogy ezt a munkát éppen rá bízták, nemcsak azt bizonyítja, hogy jogtudását a
legmagasabbra becsülték, hanem azt is, hogy milyen nagyra értékelték megvesztegethetetlen és elfogulatlan egyéniségét.35
Fontos esemény volt Balugyánszky életében, amikor 1818ban Dmitrij Gurjev pénzügyminiszter felkérte a jobbágykérdés
megoldásának kidolgozására. Az arakcsejevi konzervatív kormányzati kurzus idején ugyanis ez a sürgetõ társadalmi ügy teljesen háttérbe szorult. Végül 1824-ben készült el ez a törvénytervezet, amelyrõl a köztudatban az terjedt el, hogy D. A. Gurjev
munkája, de tüzetes vizsgálat alá véve kiderül, hogy alapjául
Balugyánszky vázlata szolgált, amely ésszerû javaslatokkal próbált változtatni a jobbágyság helyzetén.36
1825-ben ismét változott a politikai helyzet Oroszországban:
Uo. 181.
Bajcura: Zakarpato-ukrainszkaja intyelligencija, 146.
36 Uo. 75.
34
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I. Sándor váratlan halála I. Miklós37 kezébe juttatta a hatalmat.
December 13-án küldönc hívta Balugyánszkyt az Anyicskovpalotába. A futárt a nagyherceg küldte, akinek másnap kellett
elfoglalnia a cári trónt. Ekkor, 14-én (az új idõszámítás szerint:
26-án) tört ki a dekabristák felkelése, és már elõzõ este a legkülönfélébb, egymásnak ellentmondó hírek keringtek a fõvárosban. Ezekben a válságos órákban a leendõ uralkodó szükségét
érezte, hogy egykori tanárához forduljon. Miklós nagyherceg
hosszasan tanácskozott Balugyánszkyval, de a beszélgetés tartalmáról a professzor felettébb szûkszavúan számolt be. Csak
annyit közölt errõl a megbeszélésrõl, hogy a cár elismerte a törvények betartásának fontosságát és a jogi élet újjászervezésének
szükségességét, továbbá úgy döntött, hogy a Törvényszerkesztõ
Bizottságot megszünteti, illetve átszervezi a kancellária II. ügyosztályává, amelynek hatáskörébe az Orosz Birodalom idõrendileg összefoglalt törvénygyûjteményének kiadása, a hatályos
jogszabályok rendszerbe foglalása és az új ukázok szerkesztése
tartozik. A cár Balugyánszkyt akarta a hivatal élére állítani, de õ
következetesen kérte, hogy Szperanszkij irányítása alatt mûködhessen a kancellária ezen osztálya. Az uralkodó hozzájárult ahhoz, hogy Szperanszkij és Balugyánszky közösen vezesse az
említett departamentumot, amely a birodalom legfontosabb intézményei sorába emelkedett.38
Balugyánszky kinevezése után a Szent Vlagyimir-rend II. osztályának nagykeresztjét, majd az igazságügyi minisztérium
államtitkári beosztását is megkapta, teljhatalmat gyakorolva a
személyi állomány összeállításában.39 A munkatársakat Szperanszkijjal együtt a legtapasztaltabb és legképzettebb szakemberekbõl választották ki, és ekkor szerzett Balugyánszky elégtételt
azoknak az egykori kollégáinak, akiket néhány évvel azelõtt
nem tudott megvédeni az egyetemen.
I. Miklós életérõl, kormányzati politikájáról: Niederhauser Emil
Szvák Gyula: I. Miklós, a rend õre. In: A Romanovok. Budapest, 2002.
206233.
38 Fatyejev: Akagyemicseszkaja i goszudarsztvennaja, 103105.
39 Tardy: Balugyánszky Mihály, 190.
37
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Az orosz jogtörténetírás Balugyánszky maradandó értékû
munkái között tartja számon azokat a jogtudományi mûveit,
amelyek a birodalmi törvényhozás, a bírósági gyakorlat és a közigazgatási jog területeit ölelték fel. Két legfontosabb jogirodalmi
alkotásának az Oroszország intézményei és törvényhozása megjavításának eszközeirõl címû, csak kéziratban ismert, valamint a Gondolatok a kormányzóság intézményérõl címû, késõbb nyomtatásban
is megjelent munkája tekinthetõ. Ezek az írásai összefüggésben
állnak azzal a ténnyel, miszerint 1826-ban a cár különbizottságot
szervezett, hogy vizsgálja meg a bírói és a közigazgatási szervezet korszerûsítésének, jobb mûködésének a lehetõségét.40
Balugyánszky Oroszország állam- és közigazgatásának legnagyobb hibájaként azt tartotta, hogy szinte valamennyi tisztviselõ önkényesen és zsarnoki módon él vissza hivatalával, úgy
ítélte meg, hogy a hivatalnokok tetszésük szerint állíthatják feje
tetejére az ügyintézés rendjét, és teszik azt a bürokrácia melegágyává. Még ennél is keményebben fogalmazott, amikor a bírósági szervezet csekély hatékonyságáról írt, mivel úgy látta, hogy
az elsõ- és másodfokú bíróságok jogköre rendkívül korlátozott,
valamennyi peres ügy felkerült a Szenátushoz, és ezáltal az ítéletek a végtelenségig elhúzódtak. Az volt a javaslata a rossz mûködési mechanizmus kijavítására, hogy szét kell választani a
bírói és a kormányhatalmat: A bírói és a végrehajtó hatalom
elválasztásának szükségessége századunkban senki elõtt sem
lehet már kétséges. Mindenki érzi, hogy ott, ahol a kormányzó
megparancsolhatja a bíráknak, hogy miként ítélkezzenek, ott
nem a törvény, hanem az önkény uralkodik41  írta errõl.
A bírák helyzetét is katasztrofálisnak tekintette, mert a szükséges függetlenségnek még a látszatával sem rendelkeztek.
Mivel csak három évre választották õket, ez idõ alatt nem szerezhették meg a szükséges ismereteket és tapasztalatokat, emiatt
pedig többségüket nem övezte kellõ tisztelet sem. Erre az volt a
javaslata, hogy a kormányzatnak kellene kineveznie õket, mégpedig életük végéig vagy legalábbis hosszú idõre. A bírói hata40

41

Baranov: Balugjanszkij, sztatsz-szekretar, 76.
Tardy: Balugyánszky Mihály, 194.
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lom nagyobb önállóságának biztosítása céljából az ügyészség
átszervezésére is javaslatot tett. Szerinte egyrészt jobban kellene
alkalmazkodniuk a bíróságokhoz, másrészt célszerû lenne a hatalmukat korlátozni. A bírósági tanácsokban  Balugyánszky véleménye szerint  a kormány által életük végéig szóló hatállyal
kinevezett szakbírák mellett választott ülnököknek, esküdteknek is helyet kell kapniuk.42
A bíróságok mûködési szervezetét a következõképpen kívánta felépíteni: az egész bírósági apparátus élére a Legfelsõ
Bíróságot állítaná, amelynek hatásköre kiterjedne a fellebbviteli
törvényszékek ítéleteinek hatályon kívül helyezésére, a hatásköri és illetékességi viták eldöntésére, a felségsértési és hazaárulási ügyek tárgyalására is. A Legfelsõ Bíróság után a törvényszékek következnének, amelyek illetékessége két-két kormányzóságra terjedne ki. A törvényszékeket Balugyánszky polgári és
büntetõtagozatokra (ügyszakokra) osztotta. Két vagy három
kerület (ujezd) összevonásával úgynevezett kerületi bíróságok
felállítását javasolta, amelyek ugyancsak két tagozatból állnának. A városokban újfajta, magisztrátusi bíróságok szervezését
tanácsolta, amelyeknek bíráit az igazságügyi miniszter nevezné
ki. A döntést hozó bizottság azonban Balugyánszky tervezetét
elutasította, mivel tagjai azzal érveltek, hogy a javasolt rendszer
valóban nyújt ugyan bizonyos elõnyöket, de Oroszországban
aligha vezethetõ be.43
Mint már említettük, 1821-ben Balugyánszky ugyan kénytelen volt elhagyni a pétervári egyetemet, de véglegesen nem szakította meg kapcsolatát az ottani oktatással, a jogász-, illetve a
jogtudósképzésben továbbra is tevékenyen részt vett. A jogászképzés alacsony színvonala és a jogtanárok egyre növekvõ
hiánya arra késztette Szperanszkijt és Balugyánszkyt, hogy a
sürgõsen orvoslásra szoruló helyzetet alapos, minden részletre
kiterjedõ tanulmányban tárják fel a cár elõtt, és egyben körvonalazzák a problémák megoldására és a jogszolgáltatás megszilárdítására irányuló elképzeléseiket. Felterjesztésük hatására
42

43

Koszacsevszkaja: Mihail Andrejevics Balugjanszkij, 168172.
Tardy: Balugyánszky Mihály, 198.
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I. Miklós 1828. január 23-án nagy jelentõségû rendeletet adott ki,
amely a 19. századi orosz oktatást döntõen befolyásolta. Az utasítás kimondta, az uralkodó a jogászképzés korszerûsítése és a
tudományos minõsítési rendszer kidolgozása érdekében elrendeli, hogy a szentpétervári egyetemen jogtudományi kandidátusokat képezzenek, akik késõbb alkalmasak lesznek a profeszszori állások betöltésére. A szentpétervári és a moszkvai univerzitás jogi karainak legjobban végzett hallgatói közül kiválasztottak hat-hat fõt erre a célra. A jelölteket az elméleti oktatás
mellett gyakorlati képzésben is részesíteni kellett. Az egész oktató tevékenység megszervezésével és vezetésével az uralkodó
Balugyánszky államtitkárt bízta meg, aki a kandidátusképzõ
tanmenetét és tantervjavaslatát 1828. március 14-én terjesztette a
cár elé Az orosz jogtudomány propedeutikájának és történetének tanterve címmel. A curriculum három fejezetre tagolódott, amelyek közül az elsõ rész a jogtudományról és annak ágairól szólt.
Ez általános fogalmakat, az állami közjogot, a polgári törvényeket, a görögkeleti egyházjogi szabályokat, büntetõjogi, valamint kincstári és rendészeti jogismereteket, továbbá a birodalom
népeinek jogait tartalmazta. A második rész a jogtudományok
módszertanával foglalkozott, a harmadik pedig a jurisprudentia
történetével.44
I. Miklós  Szperanszkij javaslatára  elfogadta a tantervet,
ezért a kurzus elsõ csoportjának tagjai nem egészen másfél év
alatt befejezték propedeutikai tanulmányaikat, de ez idõ alatt
mindennap meg kellett jelenniük a kancellária II. ügyosztályán
is. Ezt a képzési formát külföldi tanulmányút követte. Az 1810ben Wilhelm von Humboldt (17671835) által alapított Berlini
Egyetemen folytathatták stúdiumaikat, hogy elsajátítsák a törvényalkotás alapjait. Visszaérkezésük után egy Balugyánszky
vezette grémium elõtt újabb vizsgát kellett tenniük, amelynek
igen szigorúak voltak a feltételei. A bizottság elismerte a fiatal
tudósok felkészültségét, és nagy részüknek megadta a kandidáFatyejev: Akagyemicseszkaja i goszudarsztvennaja, 118120.; Tomszinov, V. A.: Balugjanszkij Mihail Andrejevics. In: Zakonodatyelsztvo, 1998/1.
2425.
44
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tusi minõsítést. Ebbõl az iskolából került ki az oroszországi jogi
fakultások szinte összes tanára, a legjelesebb ügyvédek zöme és
a legkiemelkedõbb államférfiak egész sora. Ezen jogászok közül
sokan részt vettek a Szvod zakonov, a hatályos jogszabályok gyûjteményének összeállításában is, amely az orosz jogtörténet
egyik kimagasló teljesítménye.45
Balugyánszky 1826 óta folytatott törvényszerkesztõ tevékenységet a kancellária II. ügyosztályának keretén belül. Ez a hivatal a Törvényszerkesztõ Bizottság munkájának folytatása volt,
de hatáskörét módosították és lényegesen megnövelték. Tulajdonképpen két részlegbõl állt, mindegyik minisztériumi jogkörrel rendelkezett. Balugyánszky államtitkári rangban vezette a
hivatalt, amelynek fõ feladata valamennyi addig kiadott törvény
összegyûjtése, a hatályát vesztett és egymásnak ellentmondó
jogszabályok kirostálása, végül pedig az érvényben lévõ joganyagból készülõ hivatalos törvénygyûjtemény kiadása volt.
Balugyánszky személyesen  legképzettebb munkatársai segítségével  átvizsgálta az összes állami és nagyobb magánlevéltár idevágó anyagát, nemegyszer maga a cár, I. Miklós intézkedését kellett kérnie, hogy megnyissák elõtte a féltve õrzött
archívumokat.46 Alig három év leforgása alatt elkészült a gyûjtéssel, amely az írott jog valamennyi emlékét felölelte, a cárok
törvényei mellett az egykori részfejedelemségek jelentõsebb jogszabályait is tartalmazta. A hatalmas munka sikeres befejezését
bizonyítják a Balugyánszky számára adományozott újabb rendjelek, a szentpétervári egyetem díszdoktori oklevele és a titkos
tanácsosi cím elnyerése.47
Az összegyûjtött anyagot ezután kezdték értékelni, és elkülöníteni a hatályos, még érvényben lévõ törvényeket az elavult,
egymásnak ellentmondó rendeletektõl, jogszabályoktól. A jogi
anyagok elemzése és értékelése két évet vett igénybe, és ezután
Tomszinov, V. A.: M. A. Balugjanszkij. In: Rosszijszkije pravovedi
XVIIIXX vekov. (Ocserki zsiznyi i tvorcsesztva v dvuh tomah.) T. 1.
Moszkva, 2007. 202220.
46 Tardy: Balugyánszky Mihály, 207.
47 Baranov: Balugjanszkij, sztatsz-szekretar, 93.
45
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kezdõdött el a legfelelõsségteljesebb része a munkának, a hatályos birodalmi törvénykönyv, a Szvod zakonov összeállítása.
1830-ban látott napvilágot a tizenöt kötetes Az Orosz Birodalom Törvényeinek Teljes Gyûjteménye (Polnoje szobranyije zakonov
Rosszijszkoj imperii), amely tartalmazta az összes kiadott cári
ukázt 1649-tõl 1826-ig. 1832-ben készült el Balugyánszky a hatályos törvények gyûjteményével, de csaknem még két esztendõt
vett igénybe, amíg a különféle minisztériumok és egyéb fõhivatalok észrevételeinek figyelembevételével az megkapta végleges
formáját. E munka szigorú rendszerességgel ölelte fel az egész
orosz jogot, és magába foglalta a közjogi alaptörvényektõl kezdve a rendészeti jogszabályokig a teljes tételes joganyagot. A Szvod
zakonov 1835. január elsején lépett életbe, és kisebb-nagyobb
módosításokkal egészen a cárizmus bukásáig, 1917-ig maradt
hatályban.
Kiemelkedõ törvényszerkesztõi tevékenységéért 1833. január 29-én Balugyánszky megkapta a lengyel Fehér Sas-rendet,
egy podóliai birtok tizenkét évi ingyenes haszonélvezetét, valamint 3500 rubeles, élete végéig folyósítandó járadékot. Két évvel
a Szvod zakonov életbelépése után, 1837. július 16-án I. Miklós a
neves jogtudóst minden leszármazottjával együtt felvette az
örökletes nemesség sorába. 1839. július 3-án a legmagasabb
orosz közjogi testület tagjává választották, és ezáltal a szenátori
rangot is elnyerte. 1841. április 16-án pedig megkapta a legmagasabb cári kitüntetést, az Alekszandr Nyevszkij-rendet.48
Említést kell tennünk arról is, hogy ezekben az években
Balugyánszky nagy segítségére volt az Oroszországban tartózkodó fiatal magyar tudósoknak is. Közéjük tartozott a nyelvész
és etnográfus Reguly Antal (18191858),49 aki 1841. június 11-én
érkezett meg Szentpétervárra azzal a céllal, hogy ott készüljön
fel a keleti finnugor népek felkutatására, a finnugor dialektusok
tanulmányozására. Az államtitkár közbenjárásával Regulynak
sikerült majdnem három évet eltöltenie az Urál vidékén és
Bajcura: Zakarpato-ukrainszkaja intyelligencija, 84.
Pápay József: Reguly Antal emlékezete. Budapest, 1970.; Szíj Enikõ
(szerk.): Reguly Antal hangjegyre szedett finnugor dallamai. Budapest, 2000.
48
49
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Nyugat-Szibériában, ahol jelentõs anyagot gyûjtött össze a finnugor népek nyelvérõl, néprajzáról.50 Leveleibõl kiderül, hogy
Balugyánszky minden iránt lelkesedett, ami Magyarországgal
volt kapcsolatos. Valószínûleg ez is közrejátszott abban, hogy
újabb érdeklõdés kerítette hatalmába a hetvenes éveiben járó
Balugyánszkyt szülõhazája iránt.
1845-ben fiával, két lányával és vejével, valamint két unokájával együtt egy hosszabb magyarországi utazásra indult,
hogy családja tagjainak megmutassa azokat a városokat, ahol a
fiatalságát töltötte, tanulmányait folytatta. Bécsben látogatást
tett az egyetemen, ahol elérzékenyülve és könnyezve mutatta
meg családjának azt a tantermet, amelyben egykor Sonnenfels
elõadásait hallgatta.51 Szeptember 13-án érkezett meg Pestre, és
hazalátogatásáról elsõként az egyik legismertebb itthoni német
nyelvû hetilap, a Der Ungar számolt be: Néhány nap óta oly
férfiú tartózkodik körünkben, aki csodálatos és ritka szerencsétõl koszorúzott életpályájával jogosan áll az általános érdeklõdés
középpontjában. Balugyánszky, egykori nagyváradi professzor
negyvenkét évvel ezelõtt vándorolt ki Oroszországba Fesslerrel,
a híres történetíróval együtt. Oroszországban a jelenleg uralkodó Miklós cár nevelõje lett, most pedig titkos tanácsos és szenátor.52 Pesti tartózkodása alatt felkereste mindazokat a helyeket,
amelyekhez ifjúkora emlékei fûzték, de gyakran ellátogatott az
1837-ben megnyílt Nemzeti Színházba is. Találkozott egyetlen
még életben maradt testvérével, Balugyánszky János nyugalmazott ezredessel és annak Katalin nevû lányával.
A Balugyánszky család október közepéig maradt Pest-Budán, és még a tél beállta elõtt, november végén érkezett vissza az
orosz fõvárosba. A következõ másfél év azonban már nem sok
jót hozott az igazságügyi államtitkár életében, mivel egészségi
állapota egyre romlott, mind gyakrabban gyötrõ fájdalmak kíHavasné Bede Piroska  Somogyi Sándor (szerk.): Magyar utazók,
földrajzi felfedezõk. Budapest, 1973. 199203.
51 V. Molnár: Magyarorosz kulturális kapcsolatok, 6364.
52 Tardy: Balugyánszky Mihály, 229.
50
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nozták. Élete utolsó hónapjainak szenvedéseit nagy lelkierõvel
viselte, de még ekkor is készséggel állt mindazok rendelkezésére, akik támogatásért folyamodtak hozzá. Balugyánszky, aki
szinte páratlan életmûvet mondhatott magáénak, 1847. április 3án 78. életévében távozott az élõk sorából.53 Holttestét a szentpétervári Alekszandr Nyevszkij-kolostor kriptájában helyezték
örök nyugalomra, ahova tisztelõinek százai kísérték utolsó
útjára.

53

Uo. 235.
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Franciaorosz tárgyalások
az Oszmán Birodalom felosztásáról,
18071808
A három kontinensre kiterjedõ Oszmán Birodalom birtokainak
felosztására a 18 19. század folyamán számos terv született.1 Az
Ottomán örökség felosztását szorgalmazó elképzelésekrõl nehéz
kideríteni, hogy komoly, határozott külpolitikai célok megvalósítását szorgalmazó kormányzati iratokról van szó, vagy azok
csupán realitást nélkülözõ diplomáciai próbálkozások, hipotézisek, az európai nagyhatalmak diplomáciájának csábító politikai szüleményei. A tervezetek megjelenését egyrészt a valaha
nagy és félelmetes Oszmán Birodalom hanyatlása és belsõ problémáinak ismerete, másrészt a reménytelenül beteg állam birtokai iránt megnövekedett európai nagyhatalmi aktivitás inspirálta. A 19. század elején vázolt felosztási elképzelések közül talán
az egyik legérdekesebbet Napóleon körvonalazta I. Sándor számára Tilsitben 1807 júniusában, melyet a két uralkodó diplomatái részben a tilsiti béketárgyalásokon, majd késõbb, 1808 tavaszán Szentpéterváron vitattak meg.
I. Sándor (18011825) uralmának kezdetén az orosz külpolitika irányítói azon a véleményen voltak, hogy az Oszmán Birodalom a gyengesége folytán Oroszországnak kellemes szomszédja, ezért nem kell bántani. Az orosz kabinet a keleti kérdésben követett politikájában kitartott az Oszmán Birodalom integritása mellett, az orosztörök viszony az 1799-es szövetségen
nyugodott, amelyet még I. Pál (17961801) kötött meg. Az új
külpolitikai programba belefogalmazták, hogy az Oszmán Birodalom épségét meg kell õrizni, és törekedni kell a jószomszédi
A felosztási terveket lásd: Djuvara, T. G.: Cent projects de partage de
la Turquie. Párizs, 1914.
1
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kapcsolat továbbfejlesztésére. Ez az elképzelés II. Katalin (1762 
1796) uralkodásának utolsó éveiben körvonalazódott, amit Pál is
követendõnek tartott. I. Sándor az európai udvarokban szolgálatot teljesítõ követeihez küldött elsõ instrukciójában török politikáját azzal indokolta, hogy politikai rendszerének egyik elvébõl következik: mindig minden erõmmel úgy cselekedjek, hogy
megõrizzem az államot [Oszmán Birodalmat], amelynek gyengesége és rossz irányítása értékes garanciája a mi biztonságunknak.2 Szentpétervár, Nagy-Britanniához és Franciaországhoz
hasonlóan, diplomáciai eszközökkel kívánta megszilárdítani befolyását az Oszmán Birodalomban, a Földközi-tenger keleti medencéjében és a Balkánon. A Portával kötött 1799-es szövetség
megerõsítését szorgalmazta, mert annak segítségével remélte
megtörni az angol, illetve a francia kabinetnek Közel-Kelet és
Irán felé irányuló próbálkozásait, és attól várta ott saját pozíciójának további növekedését.
A cár elképzelése a szentpétervári udvari körökben számos
befolyásos követõre talált. Ny. P. Panyin, V. P. Kocsubej, A. A.
Czartoryski, a Voroncov testvérek, I. Sándor fiatal barátai és
tanácsadói mindannyian az Oszmán Birodalom integritása mellett álltak ki. Panyin azon a véleményen volt, hogy támogatni
kell ( ) az Ottomán Portát.3 Az uralkodó egyetértett vele, mert
szerinte ennek az államnak a gyengesége és a rossz igazgatása
hozzájárul ahhoz, hogy egészben létezve hasznos legyen Oroszország számára.4 1804 elején az orosz politikai elit kiállása az
Oszmán Birodalom egyben tartása mellett még nagyobb hangsúlyt kapott. Czartoryski titkos feljegyzésében kiemelte, hogy a
cél, amit most magunk elé kell tûzni, csupán egy lehet  meg2 Vnyesnyaja Polityika Rosszii 19 i nacsala 20 veka. (A továbbiakban:
VPR.) Dokumenti Rosszijszkovo Minyiszterszva Inosztrannih gyel. Szer. I. T.
1. Moszkva, 1960. dok. 12. 54.
3 VPR. Szer. I. T. 1. dok. 16. Zapiszka priszutsztvujuscsevo v Kollegii
inosztrannih gyel N. P. Panyina o polityicseszkoj szisztyeme Rosszijszkoj imperii [Nye rannyeje vtoroj polovini marta, nye pozdnyeje 16 (28)
ijulja 1801 g.]. 72.
4 VPR. Szer. I. T. 1. dok. 78. 213.

3.ujkori t rt.qxd

166

2015. 01. 14.

10:53

Page 166

BODNÁR ERZSÉBET

õrizni az Ottomán Birodalmat a jelenlegi állapotában.5 Meglátása szerint az Orosz Birodalom számára az adott nemzetközi
viszonyok ismeretében a leghasznosabb egy gyenge és nyugodt
szomszédot tisztelni az Oszmán Birodalomban, amelynek, ha
szükség van rá, célszerû a védelmére kelni. Ha Franciaország az
európai Törökország ellen háborút indítana, akkor Oroszországnak semmit sem sajnálva, abba be kellene avatkozni6  írta.
Az Oszmán Birodalom hasznos létezését megfogalmazó
koncepció mellett jól megfért az orosz kormány azon törekvése
is, hogy a török uralom ellen szervezõdõ mozgalmak vezetõit
támogassa, és segítségükkel a Balkán-félszigeten és a Kaukázusban a befolyását tovább erõsítse. A védnöki szerep vállalása7 és a
függetlenségi küzdelmek segítése ellenére külpolitikájában kitartott a Portával a baráti viszony fenntartása, valamint a Balkánon a status quo megõrzése mellett, és ez realizálódott az 1805
szeptemberében megkötött orosztörök megállapodásban is.8
Az orosz kabinet elégedett volt a keleti kérdésben elért eredményével, és a küszöbön álló Napóleon elleni háborúra koncentrált.
1801 tavaszától Oroszország az európai ügyekben önelszigetelõ, izolációs politikát folytatott, amely 1804-ig volt tartható.
1803. május 12-e után kiújultak a harcok Nagy-Britannia és
Franciaország között. A megváltozott körülmények közepette
megnõtt a szerepük a német államoknak Oroszország Európapolitikájában. A fõ feladat, amelyet az orosz kormány maga elé
tûzött, az lett, hogy megakadályozza a francia befolyás növekedését a térségben, és olyan korlátot (barrière-et) építsen a
német államokból, amely képes útját állni a francia terjeszkedésSzbornyik Russzkovo Isztoricseszkovo Obscsesztva. (A továbbiakban:
Szb. RIO.) Szentpétervár, 18671916. T. 77. 489.
6 Szb. RIO. T. 77. 499.
7 Az orosz kormány az 1774-es kücsük-kajnardzsi békében szerzett
protektori jogát a balkáni államokhoz fûzõdõ kapcsolata erõsítésére
használta, és arra hivatkozva képviselte az Oszmán Birodalomban élõ
keresztények érdekeit.
8 A megállapodás teljes szövegét lásd: VPR. Szer. I. T. 2. dok. 184.
582  594.
5
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nek. Oroszország nem engedhette Ausztria leigázását és széthullását, mert azzal az a reális politikai erõ tûnt volna el az európai küzdõtérrõl, amelyre a Napóleon-ellenes politikájában
támaszkodhatott. Ugyanez volt az álláspontja Poroszországgal
kapcsolatban is.9
Szentpétervár azonban az Ausztria és Poroszország között
feszülõ ellentéteket nem tudta feloldani, és miután együtt egy
Napóleon-ellenes koalícióban nem számolhatott velük, elõtérbe
került az angolorosz szövetség létesítésének lehetõsége. Az
1804-ben bekövetkezett drámai események (Enghieni herceg kivégzése) siettették a folyamatot, 1805 tavaszán tárgyalások kezdõdtek Londonban angolorosz szövetség megkötésérõl, amelyet hamar tetõ alá hoztak. 1805. április 11-én írták alá a megállapodást, amely az Angolorosz szövetségi konvenció a béke helyreállításának módjáról Európában címet viselte.10 Az angolorosz szövetség, amely a harmadik koalíció alapját adta, több okból,
szempontból is fontos állomásnak számít az adott idõszak orosz
külpolitikájában. Egyértelmûvé vált, hogy az Orosz Birodalom
az európai eseményekbõl nem maradhat ki, az izolációs politika
önelszigetelést hozna, amit ilyen katonai potenciállal rendelkezõ
nagyhatalom nem engedhet meg magának. Továbbá világossá
vált az is, hogy az orosz érdekeket sértõ francia terjeszkedést az
orosz kormány a diplomácia eszközeivel nem tudja feltartóztatni. 1805-tõl 1807-ig a Napóleon elleni küzdelem foglalta el a központi helyet az orosz külpolitikában. A harmadik (1805), majd a
negyedik koalíció (1806 1807) katonai vereségei után Oroszország arra kényszerült, hogy elfogadja a francia szövetséget (a
Lásd részletesen: Bodnár Erzsébet: Régi és új vonások az orosz külpolitikában, 18011825. In: Bárány Attila  Györkös Attila  Pallai László
(szerk.): A francia história hazai nagykövete (Ünnepi kötet Papp Imre 65.
születésnapjára). Debrecen, 2013. 181.; Orlik, O. V. (otv. red.): Isztorija
vnyesnyej polityiki Rosszii. Pervaja polovina 19. veka. Ot vojn Rosszii protyiv
Napoleona do Parizsszkovo mira 1856 g. Moszkva, 1995. 40.
10 A megállapodás teljes szövege: VPR. Szer. I. T. 2. Moszkva, 1961.
dok. 117. 355 377.
9
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tilsiti békekötésre 1807. július 7 9-e között került sor), és vállalja
annak terheit, a kontinentális rendszerhez csatlakozást.11
1806 elejéig a Porta eleget tett az 1805-ben megkötött
orosztörök szerzõdésben vállalt kötelezettségeinek. Austerlitz
után (1805. december 2.) azonban Napóleon hadi sikereinek, valamint a Konstantinápolyban megélénkülõ francia diplomácia
intrikálásának köszönhetõen távolodott Oroszországtól. Az
európai események hatására a török kormányban a reváns hívei
kerekedtek felül, és francia segítséggel az Orosz Birodalomhoz
került török birtokok visszaszerzésében reménykedtek.12 1806
tavaszától a török kabinet mind gyakrabban sértette meg az
1805-ös orosztörök egyezmény pontjait, nem teljesítette az abban foglalt kötelezettségeit.13 A konstantinápolyi orosz követ,
A. Ja. Italinszkij erõfeszítései sorra eredménytelenek maradtak.14
1806 júniusában Czartoryski, az orosz külügyminiszter már
attól tartott, hogy a velük hadban álló Napóleon arra kényszeríti a Portát, vesse alá magát az akaratának,15 különben támadást indít ellene. A dalmáciai francia csapatösszevonások tovább
növelték az orosz félelmet. Egyre reálisabban merült fel annak a
veszélye, hogy az erõs francia nyomásnak kitett török kormány
enged, megnyitja határait, és beleegyezik a Dunai Fejedelemségek francia megszállásába, ahonnan azután Napóleon megszervezheti az oroszok elleni támadását. Az orosz kabinet  a
francia közelség miatt a déli határai védelmének megerõsítése
érdekében  a protektori jogára hivatkozva felkarolta a Dunai
Fejedelemségek ügyét. A Porta, ahogy az orosztörök megállaBezotosznij, V. M.: Vnyesnyepolityicseszkij vibor Rosszii na geopolityicseszkom prosztransztve Jevropi v epohu 1812 goda. In: Otyecsesztvennaja
Isztorija, 2008/2. 68.; lásd még: Troickij, Ny. A.: Alekszandr I protyiv Napoleona. Moszkva, 2007. 166.; Lieven, Dominic: Russia against Napoleon: the
True Story of the Campaigns of War and Peace. London, 2009. 96.
12 Lásd részletesen: Bodnár Erzsébet: A keleti kérdés az orosz külpolitikában a 19. század elején. Debrecen, 2003. 176 177.
13 VPR. Szer. I. T. 3. Moszkva, 1963. dok. 72. 91.
14 Lásd részletesen: Kinyapina, Ny. Sz. (otv. red.): Vosztocsnij voprosz
vo vnyesnyej polityike Rosszii. Moszkva, 1978. 5860.
15 VPR. Szer. I. T. 3. dok. 71. 189.
11
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podásokat, úgy a Moldvára és Havasalföldre vonatkozó szerzõdéseket sem tartotta be. A Dunai Fejedelemségek élérõl orosz
jóváhagyás nélkül távolította el a fejedelmeket, Constantin
Ypszilantit és Alekszander Moruzzit. Erre válaszul I. Sándor
1806 novemberében elrendelte a fejedelemségek megszállását.
1806. december 20-án a Porta hadat üzent Oroszországnak, és
ezzel kezdetét vette a több mint öt évig elhúzódó háború.16
I. Sándor uralkodása kezdetétõl a keleti kérdésben követett békés politika ezzel véget ért. Azonban A. Ja. Budberg külügyminiszter feljegyzései, utasításai és K. O. Pozzo di Borgo konstantinápolyi békemissziója 1807 tavaszán17 mind azt igazolják, hogy
a háború elsõ szakaszában (1807 júliusáig) az európai ügyekkel
elfoglalt Oroszország az Oszmán Birodalommal sem hosszú
ideig hadakozni, sem tõle területet szerezni nem akart, csupán
azt óhajtotta elérni, hogy ráébressze ezt a hatalmat, pontosan
tartsa be a két állam között meglévõ megállapodásokat.18
1807 júniusának végén a tilsiti tárgyalások hatására változott
meg az orosz kormánynak a keleti kérdésben követett álláspontja, és késznek mutatkozott tárgyalni a francia császárral az Oszmán Birodalom felosztásáról. Bár Napóleon és I. Sándor titkos
megbeszéléseirõl semmiféle hivatalos feljegyzés vagy protokoll
nem maradt fenn, mégis nagy valószínûséggel feltételezhetjük,
hogy az Oszmán Birodalom felosztásának kezdeményezése és
abba Szentpétervár bevonása Napóleontól származott.19 Erre
egyébként a cár maga is utalt az 1807. június 27-én Tilsitben kelt
levelében, amelyben a porosz királynak, III. Frigyes Vilmosnak
számolt be arról, hogy Napóleon a hosszú, háromórás eszmecseréjük végén felvetette, vitassák meg a Török Birodalom felosztásának kérdését is.20 I. Sándor úgy vélte, hogy a béketárgyaláson több fontos európai ügyben hamar döntés születhet,
Jelavich Barbara: A Balkán története. I. köt. Budapest, 1996. 113 114.
VPR. Szer. I. T. 3. dok. 248 250., 595 611.
18 VPR. Szer. I. T. 3. dok. 242. Insztrukcija minyisztra inosztrannih
gyel A. Ja. Budberga polkovnyiku F. O. Paulicci. 586.
19 Vosztocsnij voprosz, 62.; VPR. Szer. I. T. 3. prim. 414. 754.
20 VPR. Szer. I. T. 3. 622. prim. 413. 753.
16
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viszont a törökkérdés kezelése nehezebbnek ígérkezik, és az kellõ óvatosságot, alapos elõkészítést, áttekintést igényel az orosz
kabinet részérõl.
Napóleon a keleti tervét elõször az egyiptomi hadjárata idején körvonalazta, akkor a hatalmas örökséget vagy annak jelentõs részét egymaga kívánta megszerezni. Talleyrand, ismervén
császára titkos vágyát, 1805-ben azt javasolta, hogy hódítsák el a
Török Birodalomtól európai birtokait, és azt adják át Ausztriának. Ez az elképzelés az adott körülmények között remeknek
tûnt, mert elszakította volna Ausztriát Oroszországtól. Franciaország nyert volna egy szövetségest, és a török birtokokért cserébe Ausztria került volna összeütközésbe Oroszországgal, illetve az Oszmán Birodalommal.21 Napóleon hasonló eredményt
várt a Tilsitben elõhúzott felosztási tervétõl. Azt remélte, hogy az
ottomán örökség egy részének felajánlása révén az oroszok szövetsége mellé megszerezheti a cár jóindulatát az európai ügyek
rendezésében, azaz I. Sándor lemond európai követeléseirõl.22
Bár nehéz rekonstruálni, hogy valójában milyen beszélgetés
folyhatott a két uralkodó között, egy dolog bizonyos, mindketten készek voltak a Oszmán Birodalom részleges felosztását
megvitatni. A tilsiti békeszerzõdéshez csatolt nyolcadik titkos
cikkelyben foglaltak alapján, ha Törökország nem fogadja el
Franciaország közvetítését az orosztörök megbékélésben ,
akkor Franciaország Oroszországgal együtt fog fellépni az
Oszmán Porta ellen, és a két szerzõdõ fél egyetértésben megállapodik abban, hogy a török iga és szenvedés alól felszabadítják az
Oszmán Birodalom valamennyi tartományát Európában, kivéve
Konstantinápolyt és Ruméliát,23 ez a feltételezés igazolódni
látszik.
A tilsiti tárgyalások azt prezentálják, hogy a keleti kérdés
volt az egyetlen terület, ahol a két hatalom  az 1805 és 1807 között folytatott hosszú és véres háborúinak a lezárása után  köDjuvara: Cent projects, 338340.
Schroeder, Paul W.: The Transformation of European Politics (1763
1848). Oxford, 1994. 332.; Isztorija vnyesnyej polityiki Rosszii, 6667.
23 VPR. Szer. I. T. 3. dok. 258. 645646.
21
22

3.ujkori t rt.qxd

2015. 01. 14.

10:53

Page 171

Franciaorosz tárgyalások az Oszmán Birodalom felosztásáról

171

zeledhetett egymáshoz. Az európai ügyekben csekély egyetértés
mutatkozott, így a megbeszéléseket és a jövõbeni együttmûködést azokra nem lehetett alapozni. A szövetségre lépõ partnerek
a keleti kérdésben viszont kölcsönösen tehettek engedményeket, Napóleon is hozhatott áldozatot a közel-keleti tervei kárára.
Ez volt az ára annak, hogy Oroszországot a francia befolyás alá
vonja, és kivédje beavatkozását az európai ügyekbe. Napóleon
az európai problémákról  a német- és a lengyelkérdésrõl, valamint az itáliai államok, Poroszország és Szilézia sorsáról  nem
akart hosszas tárgyalásokba bonyolódni az oroszokkal, ezért
1807 után közel-keleti politikáját európai érdekeinek rendelte
alá. Miután az Oszmán Birodalom integritásának megõrzése
nem volt a célja, a keleti kérdést diplomáciai manõverezésre
használta. Napóleon az európai hódításaiból nem akart engedni,
az Oszmán Birodalom birtokait ajánlotta fel az osztozkodásra a
szövetségeseivel és az ellenfeleivel folytatott megbeszélésein.
Elsõ ízben 1805-ben az Ausztriával folytatott tárgyalásai során
igyekezett megvalósítani ezt az elképzelését.24
Az Oszmán Birodalom felosztásáról nem született írásos
megállapodás Tilsitben, Napóleon I. Sándorral csupán arról
döntött, hogy az ottomán örökség fontos kérdéseit egy késõbbi
idõpontban fogja megvitatni.25 Napóleon a keleti tervével azonban nem érte el a várt hatást, nem sikerült elvarázsolnia I. Sándort, aki egyébként alaposan felkészítette a megbeszélések lefolytatására kiválasztott diplomatáit. A. B. Kurakin és D. I. LoNarocsnyickij, A. L.  Kazakov, Ny. I.: K isztorii vosztocsnovo voprosza. (O celjah Rosszii i Francii na Balkanah v 18071808 gg.). In: Novaja i Novejsaja Isztorija, 1969/6. 5556.
25 Bár Napóleon a felosztási javaslatát Tilsitben nem vetette papírra,
az alapvonalaira 1808 elején, a szentpétervári franciaorosz tárgyalások
idején fény derült. I. Sándor a francia diplomácia képviselõivel folytatott
megbeszélésein többször hivatkozott a császár tilsiti ajánlatára, hogy
osszák fel egymás között az Oszmán Birodalmat. Caulaincourt, a pétervári francia követ ezzel kapcsolatban azt jegyezte le az emlékirataiban,
hogy Napóleon Tilsitben az ígéreteiben jóval messzebb ment, mint
ahogyan a politikájában akart. Caulaincourt, Armand Louis Augustin
de: Memoires du general de Caulaincourt. T. I. Párizs, 1933. 244.
24
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banov-Rosztovszkij számára titkos utasítást szerkesztett,26
amelyhez kiegészítéseket csatolt. A Kiegészítések tervezete az instrukcióhoz címû írásban megismételte az Oszmán Birodalommal
kapcsolatos elképzelését, melynek esszenciája továbbra is az maradt, hogy az Orosz Birodalom számára az Oszmán Birodalom
gyenge szomszédsága jobb a széthullását óhajtó Franciaország
erõs szomszédságánál.
A tilsiti béketárgyalás alapjául szolgáló iratok rávilágítanak
az orosz külpolitikának az európai ügyekben és a keleti kérdésben 1807-ben követett alapvonalára. Ami az Oszmán Birodalom
sorsát illeti, I. Sándor arról úgy fogalmazott az utasításában, nem
óhajtaná, hogy ( ) a törökök Európából teljesen kiszoruljanak.
Az Ottomán Birodalom annyira gyenge és dezorganizált, hogy
Oroszország sohasem fog kevésbé veszélyes szomszéddal bírni,
és bármilyen változás, amely ennek a birodalomnak a megsemmisüléséhez vezetne, nem lenne elõnyös27 az orosz állam számára. Világossá tette azt is, hogy ( ) a Török Birodalom gazdag
európai tartományainak teljes felosztása nem lehetséges anélkül, hogy ne sérülne a jó viszony, melynek megõrzése az érintett
államok számára fontos.28 Konstantinápoly birtoklásának kérdésével kiemelten foglalkozott az utasításában. Konstantinápoly mindig is a viszálykodás almájául és a végeláthatatlan viták
forrásául fog szolgálni, amelyeket elsimítani nagyon nehéz, és
hogy valójában ennek a fõvárosnak a birtoklása számít kulcsfontosságú ügynek. Különösen fontos ez Oroszország számára,
mert ha Konstantinápolyt valaki más fogja birtokolni, és nem
Oroszország vagy Törökország, a mi jelenlegi pozícióink a Fekete-tengeren mind jelentõségüket veszítik, vagy végsõ esetben
mind bizonytalanná válnak29  írta. Nyilvánvaló, hogy ennek a
problémának a felvetése mögött I. Sándor tapogatózási szándéka rejlett, a segítségével akarta kipuhatolni, hogy Franciaország
VPR. Szer. I. T. 3. prim. 414. Projekt insztrukcij upolnomocsennim
dlja vigyenyija peregovorov o mire sz Francijej, 754757.; Projekt dopolnyenyija k insztrukcijam, 757760.
27 VPR. Szer. I. T. 3. prim. 414. 758.
28 VPR. Szer. I. T. 3. prim. 414. 758.
29 VPR. Szer. I. T. 3. prim. 414. 758.
26
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beleegyezik-e a város orosz kézre jutásába, s ha igen, akkor milyen kompenzációt kér érte cserébe a Balkánon.
A cár világosan látta azt is, hogy az Oszmán Birodalom teljes felosztásából Bécset nem hagyhatják ki, ami tovább bonyolítja az oszmán hagyaték elrendezésének kérdését. Ausztria területi növekedése viszont Oroszországnak nem állt az érdekében,
ahogyan Franciaországnak sem. Sándor tisztában volt azzal,
hogy az ottomán örökség végleges felosztásából a legnagyobb
hasznot Nagy-Britannia és Franciaország húzná. Mindezek a
fontos összetevõk együttvéve arra késztetnek, hogy határozottan mondjak nemet a Török Birodalom végleges felosztási tervére a Boszporusznak ezen az oldalán, ugyanakkor semmiképpen sem fogom ellenezni azoknak a tartományoknak az átszervezését, amelyek Franciaország és Oroszország birtokaival határosak, ezért az irányukban különleges érdeklõdést kell mutatnunk. Oroszország esetében Moldvára, Havasalföldre és Szerbiára gondolok, Franciaország esetében Török Albániára és az
egykori velencei birtokokra a csatolt területekkel30  összegezte
álláspontját. Ez egyben azt is jelentette, hogy I. Sándor az Oszmán Birodalom részleges felosztása mellett döntött, és megbízottjai csupán errõl tárgyalhattak Tilsitben. Az orosz kabinet
tehát nem vetette el az Oszmán Birodalom részleges felosztásának gondolatát, annak teljes felosztásával azonban nem értett
egyet. A tilsiti megbeszélések során Szentpétervár számára világossá vált, hogy Franciaország sohasem mondana le konstantinápolyi befolyásáról, és nem egyezne bele a tengerszorosok orosz
birtoklásába sem. Az instrukcióban és az ahhoz készült kiegészítésben foglaltak jól szemléltetik, hogy a keleti kérdésben követett orosz külpolitika az I. Sándor uralma kezdetén kidolgozott
kurzus mentén haladt tovább 1807-ben is, nem szenvedett jelentõs változást sem az Oszmán Birodalommal kirobbant háború
hatására, sem a franciaorosz szövetség megkötése miatt.
Az orosz kormány az Oszmán Birodalommal kapcsolatos elképzeléseit nem tudta valóra váltani Tilsitben, az orosz diplomácia nem tudta elérni Moldva és Havasalföld megtartását. Ezen
túlmenõen az oroszokat területi veszteség is érte, a Jón-szige30

VPR. Szer. I. T. 3. prim. 414. 758.
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teket és Cattarót át kellett adniuk a franciáknak. A békeszerzõdésnek a túlságosan is általánosan megfogalmazott titkos nyolcadik cikkelye, ami egyébként a keleti kérdés megoldására lett
volna hivatott szolgálni, Franciaországra nézve semmilyen
konkrét kötelezettségvállalást sem tartalmazott. A keleti kérdéssel foglalkozó cikkelyek, amelyek az orosz hadsereg Dunai Fejedelemségekbõl történõ kivonásáról határoztak, illetve a franciák
közvetítõ szerepérõl szóltak az orosztörök béketárgyalásokon,
Franciaország számára voltak elõnyösek.31
Az ottomán örökségen való osztozkodás a franciaorosz diplomáciai tárgyalások témája maradt Tilsit után is, és az erfurti
találkozóig, 1808. szeptember 28-ig az orosztörök háború kimenetelétõl és a nemzetközi kapcsolatokban bekövetkezett változásoktól függõen, jó néhány stádiumon ment át. Az egyeztetések egyrészt Párizsban P. A. Tolsztoj és Talleyrand, másrészt
Szentpéterváron az A. Ja. Budberget felváltó új külügyminiszter,
N. P. Rumjancev és Armand Caulaincourt francia nagykövet
között folytak.
1807. szeptember közepén I. Sándor a Tolsztojnak küldött
instrukciójában úgy rendelkezett, hogy ha Napóleont nem sikerül a keleti kérdésben többre rábírni, akkor megelégszik Besszarábia Oroszországhoz csatolásával.32 Nem sokkal ez után az
orosz követ már olyan utasítást kapott, munkálkodjon azon,
hogy Besszarábia mellett Moldva és Havasalföld is az oroszoké
legyen. A növekvõ orosz igényt Rumjancev 1807. november elején a Szentpéterváron tartózkodó A. J. Savary tábornoknak a
következõkkel indokolta: Sándor cár kéri Napóleon császárt,
hogy amit ígért, most azonnal teljesüljön. Kénytelen ezt kérni,
mert a népének fel kell mutatnia a tilsiti megállapodása eredményét, és azzal igazolnia kell a békét, amit nem igazán tartanak
jónak.33 Rumjancev ugyanekkor a párizsi orosz követet arra
utasította, hogy a tárgyalásai során érje el Besszarábia Oroszországhoz csatolását, valamint Moldva és Havasalföld ideiglenes
Vosztocsnij voprosz, 63.; Hartley, Janet: Alexander I. London, 1996. 112.
Szb. RIO. T. 88. 107.
33 Szb. RIO. T. 88. 229.
31

32
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birtokbavételét, azokat Oroszország vegye zálogba addig,
amíg Franciaország és Nagy-Britannia békét nem köt.34
Napóleon szóbeli ígéreteiben támogatta a Dunai Fejedelemségek átadását, valójában azonban mindent megtett annak
érdekében, hogy az orosz óhaj beteljesülését megnehezítse.
A beleegyezéséért cserébe, valamint annak reményében, hogy
I. Sándor esetleg eláll a szándékától, Sziléziát és a Varsói Nagyhercegség területi növelését követelte.35 A két diplomácia egyre
erõsödõ párbaja, a megoldatlan külpolitikai problémák halmaza
1808 elejére a franciaorosz kapcsolatok észrevehetõ elhidegüléséhez vezetett.36
Napóleon 1808. február 2-án kelt levelével teremtett új helyzetet, és kínált új megoldást a Dunai Fejedelemségek kérdésében is. A levelét részben a sikertelen franciaangol béketárgyalások motiválták. Közelgõ háborúja az angolokkal, valamint a
rendezetlen spanyol és porosz ügy arra késztette, hogy I. Sándorhoz forduljon, találkozzanak másodszor is, és orvosolják a
Tilsit óta felgyülemlett bajokat. A levelében az ottomán örökség
felosztására konkrét javaslatot nem tett, de új ötletének, a
Konstantinápolyon keresztül tervezett indiai hadjáratának részeként utalt az Oszmán Birodalom feldarabolására. Ha ötvenezer oroszból, franciából és talán néhány osztrákból álló hadsereg átkelne Konstantinápolyon Ázsiába, még meg se érkezne
az Eufráteszhez, mennyire megrázná Angliát, és térdre kényszerítené a kontinens elõtt. Én készen állok Dalmáciában, Felséged pedig a Dunánál37  írta. Napóleon bármire hajlandó volt
annak érdekében, hogy Oroszországot Nagy-Britannia ellenéSzb. RIO. T. 89. 394 396.; Kennedy Grimsted, P.: The Foreign
Ministers of Alexander I. Los Angeles, 1969. 172.
35 Schroeder: The Transformation of European Politics, 333.
36 Szirotkin, V. G.: Duel dvuh diplomatyij. Rosszija i Francija v 1801
1812. Moszkva, 1968. 116117.
37 Correspondance de Napoleon. T. 16. Párizs, 1868. 586.; Djuvara: Cent
projects, 355.; Szb. RIO. T. 88. 456458.; Szolovjov, Sz. M.: Imperator
Alekszandr I. Moszkva, 1995. 188190. Napóleon indiai hadjáratának terve nem volt új keletû, 1800-ban I. Pállal hasonlót akart véghezvinni.
VPR. Szer. I. T. 4. Moszkva, 1965. prim. 14. 65.
34
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ben maga mellett tudja. A cár támogatását elsõsorban az Oszmán Birodalom felosztásával akarta elnyerni.
I. Sándor 1808. február 17-én találkozott Caulaincourt francia követtel Szentpéterváron, és a Napóleon által felvetett ötlet
kapcsán hosszasan értekezett vele az Oszmán Birodalom jövõbeli sorsáról. A franciák keleti kérdésben kialakított új álláspontjának pontosítását tõle remélte megtudni. A császár által megfogalmazott óhajt, mármint az indiai hadjárat végrehajtását
megítélvén az a válaszom, hogy Törökországot fel kell osztani,
nem kivétel ez alól Konstantinápoly sem, amely fontos áthaladási pont. Ha olyan felosztásról beszélünk, mint amilyenrõl
Tilsitben már szó volt, akkor részemrõl minden készen áll. Ha
viszont teljes felosztást akarnak, arról még tárgyalnunk kell.
Úgy gondolom, és errõl tegnap már Rumjancevvel is beszéltem,
ezt térképpel a kezünkben kell eldöntenünk38  fejtette ki elképzelését Sándor. Majd az ottomán örökséget érintõ tilsiti tárgyalásokra utalva kijelentette: Az igényeimben nem megyek
tovább Moldvánál és Havasalföldnél, és csupán azért nem, mert
ebben látom a szövetségünk megszilárdítását.39 Mindez igazolni látszik, hogy a tilsiti véleménycserén arról esett szó, hogy
Franciaország Albániát, Moreát és Krétát kapja meg a török birtokokból.
A Napóleon levelével kapcsolatos kérdések további alapos
megvitatását a cár a külügyminiszterére bízta. A tárgyalások
Rumjancev és Caulaincourt között február 18-án kezdõdtek.
Rumjancev I. Sándorhoz hasonlóan Napóleonnak a keleti kérdésrõl kialakított új elképzelését akarta kipuhatolni, hogy annak
ismeretében az orosz diplomácia felkészülten tárgyalhasson a
közelgõ erfurti találkozón. A francia követ azonban a megbeszélések során úgy nyilatkozott, hogy semmilyen konkrét útmutatást sem kapott a császárától a keleti kérdést illetõen, és az
Oszmán Birodalom felosztásáról a Napóleon levelében megfoMikhailowitch, Grand-Duc Nicolas: Les relations diplomatiques de la
Russie et de la France daprés les rapports des ambassadeurs dAlexandre et de
Napoleon 18081812. Szentpétervár, 1905. T. I. dok. 59. 189.
39 Uo. 190.
38
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galmazott elképzelésre alapozva tárgyalhat, az oszmán birtokok
sorsáról majd a két uralkodó hozza meg a végsõ döntést erfurti
találkozójukon.40 Caulaincourt nem vallotta be, hogy 1807 õszén
eljuttatták hozzá az új francia koncepciót, és azóta annak alapján
folytatta a tárgyalásait az oroszokkal Szentpéterváron. Napóleon 1807. október 31-én szerkesztett titkos utasításában a követe
tudtára adta, hogy az Oszmán Birodalom felosztása távoli terve,
a cárral és minisztereivel mégis tárgyaljon róla, és minden erejével azon legyen, hogy kimutassa, milyen motívumok miatt
nem lehet hozzákezdeni a megvalósításához. A keleti kérdés és
az oroszok ahhoz fûzött régi terve jó kötelékül szolgálhat a franciaorosz kapcsolatok erõsítéséhez, éppen ezért törekednie kell
arra, hogy az oroszok reményei életben maradjanak.41
Megjegyzendõ, úgy tûnik, hogy Napóleon jelentõsen felnagyította az orosz kormánynak az Oszmán Birodalom felosztása
iránti érdeklõdését. Azt hitte, hogy a keleti tervével Oroszország
keleti törekvéseinek vonzó horizontját nyitotta meg, és annak
segítségével az oroszokat a politikája szolgálatába tudja állítani.
Napóleon Talleyrand-nak Erfurt elõtt megvallotta, hogy a nem
létezõ keleti terveivel sikerült idõt nyernie legfontosabb európai problémáinak a megoldásához, sikerült kiiktatnia Oroszországot a keleti kérdés lebegtetésével.42 A Caulaincourt-nak
készített utasításból kiderül az is, hogy valójában Napóleonnak
nem állt szándékában feldarabolni az Oszmán Birodalmat.
A francia követ a császárnak küldött jelentéseiben részletesen
beszámolt a cár javaslatairól, valamint a Rumjancevvel folytatott
megbeszéléseirõl.
Az orosz külügyminiszter 1808. március 1-je körül vetette
papírra a franciaorosz tárgyalások során elhangzott véleményeket, majd a feljegyzését átadta Caulaincourt-nak. A követ továbbította ezt az orosz koncepciót is Napóleonnak. Rumjancev
az összefoglalójának találóan A Török Birodalomra vonatkozó
VPR. Szer. I. T. 4. dok. 72. 181.
Szb. RIO. T. 88. 298  299.; VPR. Szer. I. T. 4. 560.
42 Talleyrand, Charles Maurice de: Memoires du prince Talleyrand. T. 1.
Párizs, 1891. 408.
40
41
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általános vélemény címet adta, amelynek bevezetõjében Napóleon
tilsiti javaslatát vázolta. Tilsitben [szóban] megfogalmazódott
az, hogy az ottomán hatalmat visszavetik Ázsiába, és csupán
Konstantinápoly és Rumélia marad az uralma alatt Európában.
Arra a döntésre jutottak, hogy a francia császáré Albánia, Morea
és Kréta, Oroszországé Moldva és Havasalföld lesz, Oroszország
határát a Duna vonala jelöli, így Oroszországhoz csatolják
Besszarábiát is.43 Majd Napóleonnak a februári levelében körvonalazott felosztási tervezetét ismertette. Hozzáfûzte, hogy az
orosz uralkodó azt ugyan túlságosan általánosnak találta, mégis
felkészült a megvitatására. Továbbá azt is lejegyezte, hogy I. Sándor az Oszmán Birodalom teljes felosztásakor azt az elvet óhajtja követni, hogy növelje Oroszország területeit, de beleegyezik
abba, hogy a szövetségesének a birtokai nagyobb mértékben növekedjenek meg.44
1808 márciusának elsõ hetében Rumjancev és Caulaincourt
több alkalommal vitatta meg A Török Birodalomra vonatkozó általános vélemény tartalmát. A legélesebb nézeteltérést Konstantinápoly és a tengerszorosok birtoklásának kérdése váltotta ki közöttük. Az orosz külügyminiszter közölte, hogy ezeknek a fontos
pontoknak orosz kézbe kell kerülniük, különben azok a felosztási elképzelések elfogadhatatlanok a számukra, amelyek ezt a
követelésüket nem tartalmazzák. A francia követ tiltakozott ellene, és a Dardanellákat követelte. Kulcs a Fekete- és a Márványtengerhez is? Ez túl sok egyetlen kijárathoz, gróf: eggyel rendelkezni, már az is nagyon jó! Úgy vélem, azt felajánlhatom,
hogy mindenkinek saját kulcsa legyen.45 Konstantinápolyra
mindkét fél igényt tartott.
Végül 1808. március 9-én a több napon át tartó egyeztetések
eredményét, az ottomán örökség teljes és részleges felosztásának
orosz változatait és Caulaincourt francia követnek az azokhoz
fûzött kifogásait egy két részbõl álló rezümében rögzítették,
VPR. Szer. I. T. 4. 189190.
VPR. Szer. I. T. 4. 190.
45 Mikhailowitch, Grand-Duc Nicolas: Les relations diplomatiques,
dok. 63. 214215.
43
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amely Rumjancev gróf nézetei a Török Birodalom felosztására, valamint Franciaország követének Rumjancev gróf javaslatára tett ellenvetései46 megnevezést kapta.
A szentpétervári tárgyalások ezzel véget értek, a tervezetek
megszülettek, de a megvalósításukkal sem Napóleon, sem I. Sándor
nem kívánt foglalkozni. Az Oszmán Birodalom térképének átrajzolásán mindkét kabinet lázasan dolgozott, viszont az
elképzeléseik következetes véghezviteléhez már nem ragaszkodtak. A tervezetekben megfogalmazott irreális területi követelésekkel  Konstantinápoly és a tengerszorosok megszerzésével
 az orosz kormány nem számolt. A moldvai hadsereg fõparancsnokával, A. A. Prozorovszkijjal levelezõ külügyminiszter
semmi hasonlóról nem tett említést az utasításaiban. 1808-ban
felmerült ugyan egy Konstantinápoly elleni hadjárat gondolata,
de az oroszok a város elfoglalásával a Portától csupán a háború
lezárását, a békekötés és egy nagy összegû hadisarc kikényszerítését akarták elérni.47
1808 elején a francia és az orosz diplomácia között az ottomán örökség felosztásáról Szentpéterváron folytatott tárgyalások
burkolt célja francia részrõl az volt, hogy Oroszországot Keleten
egy hosszan elhúzódó konfliktusba hajszolja bele. Párizs a keleti
kérdés kiélezésével akarta elérni, hogy az európai ügyekben,
részben Lengyelország és Poroszország sorsát illetõen, végre
döntés születhessen. Napóleon a felosztási ötletével az orosz
diplomácia figyelmét kívánta lekötni, illetve távol akarta tartani
az orosz kabinetet az európai ügyekben való aktív részvételtõl,
valamint Oroszország katonai erejét szándékozott meggyengíteni a nyugati határain. 1808-ban az Oszmán Birodalom teljes és
gyors felosztása aligha lehetett Napóleon közeli terve, inkább
jövõbeni hódító politikájának maradt kívánatos tárgya.48
Talleyrand úgy fogalmazott az emlékiratában, hogy a császár
Uo. 216217.; VPR. Szer. I. t. 4. 189.; Djuvara: Cent projects, 362
363. Rumjancev a török birtokokat Oroszország, Franciaország és Ausztria között osztotta meg.
47 VPR. Szer. I. T. 4. 542.
48 Schroeder: The Transformation of European Politics, 336337.
46
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valójában azt óhajtja, hogy az Ottomán Birodalom tartsa meg a
birtokait.49 Az adott helyzetben Napóleon nem mondhatott le a
Porta titkos támogatásáról sem (a Török Birodalom bármikor
Oroszország szövetségese lehetett), Konstantinápolyban így
arra biztatta a követét, F. Sebastianit, hogy igyekezzen a szultánt
az oroszok ellen hangolni.50
Az orosz kormány sem törekedett arra 1808-ban, hogy Franciaországgal együtt valósítsa meg az ottomán örökség felosztását, annak ellenére, hogy ezt a kérdést a francia követtel
Szentpéterváron alaposan megvitatta, azt mutatva, hogy érdekelt abban. Csupán Napóleon szándékait puhatolta ki, hogy
megtudja, meddig hajlandó elmenni a keleti kérdésben, valamint a beleegyezését akarta elnyerni a Dunai Fejedelemségek
elfoglalásához. 1808 szeptemberében a két uralkodó erfurti találkozóján orosz részrõl ezek maradtak a legfontosabb tárgyalási
szempontok. A szentpétervári kabinet továbbra is az Oszmán
Birodalom részleges felosztása mellett állt, és elzárkózott a teljes
felosztás elõl.51
Az erfurti találkozó egészen más nemzetközi viszonyok
közepette zajlott, mint a tilsiti. A spanyol probléma miatt NagyBritanniával háborúzó Napóleon számára fontos volt, hogy a
szövetsége az oroszokkal megmaradjon. A megváltozott helyzetet az orosz diplomácia ki is használta, határozott álláspontjának és kitartó politikájának köszönhetõen a Tilsitben megkötöttnél eredményesebb megállapodást írhatott alá. Rumjancev már
az elsõ megbeszélésén az új francia külügyminisztertõl, JeanBaptiste Champany gróftól a Dunai Fejedelemségeket és Besszarábiát követelte,52 amelyet az erfurti szerzõdés ötödik és nyolcadik cikkelyében a franciák jóvá is hagytak. Emellett az oroszok
elérték, hogy az Oszmán Birodalom birtokállományainak épségét is garantálják (tizenegyedik cikkely).53 Az orosz kormány siTalleyrand: Memoires, 408.
Vosztocsnij voprosz, 64.
51 VPR. Szer. I. T. 4. 463.
52 VPR. Szer. I. T. 4. 349.
53 VPR. Szer. I. T. 4. 362363.
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keresen valósította meg az Erfurtra kidolgozott külpolitikai programját úgy, hogy közben hû maradhatott a keleti kérdésben követett elveihez is. Megszerezte az óhajtott területeket az ottomán örökség részleges felosztása révén, és elérte, hogy elodázzák
teljes felosztásának a kérdését.
Az orosz külpolitika követendõ elve Erfurt után is az Oszmán Birodalom integritásának a megõrzése maradt. Ez támasztja alá Rumjancevnek 1808. december 27-én Párizsból küldött
jelentése, amelyben azt tanácsolta I. Sándornak, ne engedje,
hogy Napóleon az orosztörök konfliktus rendezésébe beavatkozzon. Úgy vélte, hogy ha a tárgyalások az Oszmán Birodalommal elhúzódnak, és idõközben Franciaország megszabadul
a gondjaitól, rendet tesz Spanyolországban, akkor minden
kétséget kizáróan Napóleon ismét elõhúzza a keleti tervét, amit
nagy valószínûséggel Ausztriának is felajánl. Rumjancev az
ilyen jellegû tárgyalások felújítását a franciákkal kiszámíthatatlan kimenetelük miatt veszélyesnek ítélte.54 Meg volt gyõzõdve arról, hogy az orosz kabinet Napóleonnal e kérdésben
elõnyös megállapodást nem tud kötni. Ezért 1808 végétõl határozottan ellenezte az Oszmán Birodalom teljes felosztását körvonalazó tervezetek megvitatását a franciákkal, mert Oroszországnak állított francia csapdát látott bennük.
Rumjancev a Dunai Fejedelemségek és Besszarábia biztosításán túl nem akart újabb területeket elhódítani a törököktõl.
Ezt prezentálja Muhib török követtel Párizsban folytatott megbeszélésérõl készült feljegyzése is, akitõl azt kérte, közvetítse
javaslatát a Portának, hogy az önszántából mondjon le a Dunai
Fejedelemségekrõl, amelyeket egyébként már nem birtokolnak,
azok már a mi kezünkre jutottak.55 1808. december 15-én Párizsból Prozorovszkijhoz küldött levelében arra az esetre, ha a
francia udvar ismét elõvenné felosztási tervét, a következõképpen összegezte a keleti kérdésben követendõ orosz külpolitika
feladatait: az érdekünk azt kívánja, hogy kössünk békét [a
törökkel], és a sikere érdekében ne mûködjünk együtt senkivel.
54
55

VPR. Szer. I. T. 4. 440., 458.
VPR. Szer. I. T. 4. 416.
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Az a gyengeség, amelyet most a Porta mutat, olyan óhajt szül
más nagyhatalmakban, hogy osszák fel az Oszmán Birodalmat,
de a mi hasznunk az, ha megtartjuk elfoglalt területeiket, és nem
mûködünk együtt senkivel sem, valamint nem engedjük, hogy
a Porta kárára mások használják ki ezt a helyzetet.56 Rumjancev
véleményében A. N. Szaltikov külügyi államtitkár is osztozott.
Az erõegyensúlyról Európában címû írásában, amelyet 1808 végén
állított össze, azt tanácsolta, hogy szigorúan válasszák külön
Napóleon tevékenységét, amelyeket a céljai elérése érdekében
lép meg azoktól a javaslatoktól, amelyeket azért tesz, hogy elfedje a színjátékát.57
1808 végén az osztrákok ellen háborúra készülõdõ Napóleon az éppen Párizsban tartózkodó Rumjancev elõtt ismét felvetette az Oszmán Birodalom felosztásának kérdését, azonban
az orosz külügyminiszter arról nem óhajtott tárgyalni. 1809. január 30-án küldött jelentésében I. Sándornak a következõképpen számolt be az eseményrõl: Felséged elõtt ismert, hogy
kitértem a Török Birodalom felosztási tervének megvitatása elõl.
A megbeszélés errõl folyt volna, de szerencsémre úgy alakultak
a körülmények, hogy meggyõzhettem a császárt, halasszuk azt
késõbbre, mert amíg Ausztriával nem rendezõdik a helyzet, az
úgysem valósulhat meg.58
Az orosz diplomácia Napóleonnak a keleti kérdésben követett politikáját kiismerve arra törekedett, hogy az ottomán örökség megosztásának kérdése a franciaorosz megbeszéléseken a
továbbiakban már ne kerüljön terítékre. Napóleon a keleti tervét újra akkor vette elõ, amikor az oroszfrancia szövetség 1810ben nehéz pillanatokat élt át. Az orosz kormány azonban kitért
az ottomán örökség teljes felosztásának megvitatása elõl.

VPR. Szer. I. T. 4. 463.
VPR. Szer. I. T. 4. 447.
58 VPR. Szer. I. T. 4. 488.
56
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Dmitrij Piszarev, az orosz nihilizmus
alternatív gondolkodója

Dmitrij Piszarev a 19. századi orosz nihilizmus ikonikus alakja,
ideológusa, megtestesítõje. Az orosz nihilizmus radikálisabb, ellentmondásosabb ágát képviselte, s korai gondolatai más eszmeiséget mutatnak, mint amit általában a sajátosan orosz nihilizmus kapcsán említenek azok, akik nem pejoratív értelemben
használják a szót.
A nihilizmus szó a latin nihil, azaz semmi jelentésû szóból származik. Filozófiai értelemben a nihilizmus különbözõ alapokon nyugvó tagadást, elutasítást jelent.1 Bár vannak olyan
koncepciók, amelyek inkább az értelmetlenséggel társítják a fogalmat,2 mégis a tagadás a legkisebb közös többszörös, mivel a
nihilista tagadhat azért valamit, mert értelmetlennek tartja azt,
de tagadhat azon az alapon is, hogy valaminek egyáltalán nem
ismeri el a létjogosultságát. Nietzsche ezt írta: Az az ember nihilista, aki úgy ítél a világról, amiként az van, hogy nem szabadna
lennie, s úgy ítél a világról, amiként lennie kellene, hogy nem
egzisztál.3 Úgy érzékelte, hogy Nyugat-Európában az emberek
nem ismertek el többé semmilyen transzcendens valóságot. Így
az olyan magas értékû dolgokat, mint a tudás, az igazság, az
erény, a filozófia vagy a mûvészet, amelyeknek van egy földi valóságot meghaladó dimenziójuk is, szükségképpen értéktelenCrosby, Donald A.: Nihilism. In: Craig, Edward (ed.): Routledge
Encyclopedia of Philosophy. Vol. 7. London, 1998. 1.
2 Például Goudsblom, Johan: Nihilism and Culture. Oxford, 1980. ix.
3 Idézi: Czeglédi András: Incipit Niëtzky. Széljegyzetek a kései Nietzsche
nihilizmus- és esztétikumképéhez. 9091. http://doktori.btk.elte.hu/phil/
czegledi/dissert_czegledi.pdf
1
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nek érzékelték.4 A nyugati nihilizmus metafizikai irányultságú
volt, ellentétben az eszme orosz földön kialakuló változatával.
Orosz nihilizmuson az az 1850-es évek végén induló mozgalom, gondolkodásmód értendõ, amely a hagyományos politikai és társadalmi rendszer, valamint a tradicionális esztétikai és
erkölcsi értékek tagadásával próbált teret adni az általa haladónak vélt nyugati értékek átvétele céljából. Értéknek tekintették a
demokráciát, az igazságosságon és egyenlõségen alapuló társadalmi rendszert, a racionalizmust, valamint a nép felvilágosítását. A csoportot forradalmi demokratáknak is nevezik, mivel
egy idõ után világossá vált számukra, hogy céljukat csak forradalom útján érhetik el a cári Oroszországban.
Az orosz nihilizmus két táborra oszlott. Az egyiket, az elõbbi leíráshoz közelebb álló csoportot Nyikolaj Csernisevszkij és
Nyikolaj Dobroljubov, a Kortárs (Szovremennyik) címû folyóirat
publicistái képviselték. A másik kör a Kortárssal idõnként harcban álló folyóirat, az Orosz Szó (Russzkoje Szlovo) köre volt.
Legismertebb és legbefolyásosabb írójának Piszarevet tartották,
aki 1860-ban kezdett itt dolgozni, és az addig kissé eklektikus
folyóirat irányvonalát egyértelmûvé tette. 1862-tõl az addigi
szerkesztõ, Grigorij Blagoszvetlov tulajdonába került az újság,
ami annak bizonyos fokú radikalizálódását is jelentette.5
Az orosz nihilizmus mint fogalom artikulálódásában Turgenyev Apák és fiúk címû regényének megjelenése számított fordulópontnak, hiszen ez volt az elsõ olyan véleménynyilvánítás,
amely megpróbálta leírni és értékelni a hagyományos rend tagadásának egyre erõsödõ tendenciáját, nihilizmusnak címkézve
azt. Szaltikov-Scsedrin megállapította, hogy a nihilizmus azért
volt jó elnevezés, mert ugyan voltak addig is eszmék és jelenségek, de minden zavaros volt, viszont Turgenyev regényétõl
Clark, Maudemarie: Nietzsche, Friedrich. In: Craig, Edward (ed.):
Routledge Encyclopedia of Philosophy. Vol. 6. 844861. London, 1998. 853.
5 Russzkoje szlovo. In. Arszenyjev, K. K. (red.): Enciklopegyicseszkij
szlovar. T. 27. Szentpétervár, 1899. 336337.
4
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kezdve a problémák eltûntek: mindent nihilizmusnak kezdtek
hívni.6 Ez a megjegyzés utal a jelenség komplexitására, arra,
hogy a nihilizmus mennyire nem volt egynemû eszmerendszer.
Bár mindannyian nyugati irányultságúak voltak, nem igazán
volt egyetlen igazi, kiforrott közös politikai vagy akár szociális
programjuk, ezért maga a mozgalom sem volt egységes.7
Turgenyev regényének megfogalmazásában a nihilista egy
olyan ember, aki mindent bíráló szemmel néz, aki nem hajt
fejet semmiféle tekintély elõtt, aki nem fogad el hitre semmiféle
princípiumot, bármilyen tisztelet bástyázza is körül.8 Ugyanakkor nem is tesz semmit, csupán rombol. A fõhõs így határozza
meg önmagát és eszméjét: És elhatároztuk, hogy semmihez
sem fogunk hozzá komolyabban ( ) Csak szidjuk az állapotokat
( ) És ezt nevezzük nihilizmusnak.9
Ahogy azonban a baloldal általában, úgy a Kortárs köre is
karikatúraként tekintett Bazarovra, és különösen az a meggyõzõdésük táplálta sértõdöttségüket, miszerint Turgenyev a nemrég elhunyt Dobroljubovról mintázta hõsét.10 Csernisevszkij
szükségét érezte, hogy választ adjon a vádakra, hogy hûen ábrázolja az új nemzedéket, többek között ezért írta meg Mit tegyünk? címû regényét. Ennek szereplõi hisznek egy utópisztikus
jövõben, amelyben a racionalizmus és az altruizmus (bár a regényben racionális egoizmusként van leírva) alapján épül fel a
tökéletes társadalom. A szereplõk nem annyira rombolnak és tagadnak, mint inkább egy szebb jövõt építenek. Ugyanakkor a
regény egyik kulcsfigurája a titokzatos Rahmetov, aki az új nemzedék képviselõinek non plus ultrája: a sorok között olvasva
Kozmin, B. J.: Dva szlova o szlove nyigilizm. In. Uõ: Lityeratura i
Isztorija. Moszkva, 1982. 223.
7 Goudsblom: Nihilism and Culture, 89.
8 Turgenyev, I. Sz.: Apák és fiúk. Budapest, 2004. 29.
9 Uo. 6263.
10 Gyürky Katalin: Mindannyian nihilisták vagyunk. Dosztojevszkij és
az orosz nihilizmus. 27. http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/bitstream/2437/3384/4/disszertacio.pdf
6
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rájöhetünk, hogy forradalmár.11 Zord aszkétának tûnik,12 aki
lényének minden személyes vonatkozását, minden érzését feladja, hogy minden ember közös ügyének éljen.13 Így lehet, hogy
bár stílusa nyers, igazából udvarias, nyersesége csak egy álca
arra, hogy könnyebben teljesítse kötelességét.14 Mindent hasznossága alapján értékel. Amit elhatároz, hihetetlen mértékû akaraterejével véghez is viszi.15 Alakja némiképp hasonlít Bazarov
figurájához, csak sokkal nemesebb, idealizáltabb.
Csernisevszkijékhez hasonlóan az individualista, a szó filozófiai értelmében nihilisztikusabb Piszarev is találatnak érezte a
Turgenyev-regényt. Igazság szerint rá és körére jobban illett
Bazarov jellemzése. Valószínûleg a hasonlóság miatt vállalta ekkoriban Piszarev Csernisevszkijékkel ellentétben a nihilista jelzõt, s lehetett a lépésben egy csepp polgárpukkasztás. Piszarev
Bazarov címû 1862-es cikkében azt írta, hogy Turgenyev akarata
ellenére is egész jól ábrázolta a kor jelenségeit, s viszonylag tárgyilagos tudott lenni, bár ha az õ körükbõl írta volna valaki a
mûvet, nyilván a valósághoz hûbb lett volna. Az a hõs hibája,
hogy mint energikus figurában, a kor jellemzõi túlságosan felnagyítódnak, ezért lesz például tagadása feltétel nélküli. Piszarev felrótta neki néhány hibáját (például mûveletlenségét vagy
rigorózusságát), de jó oldalait és tragikusságát is kiemelte. Szerinte Bazarov lelkében sokkal nemesebb annál, amit mutat (ez
halálakor derül ki), s éppen ez menti meg az erkölcsi zülléstõl.
Tragédiáját azzal magyarázza, hogy jelenleg még nem olyan a
társadalmi környezet, hogy bármi hasznosat is tehetne, ezért
Walicki, Andrzej: A History of Russian Thought from the Enlightenment to Marxism. Oxford, 1980. 189190. A forradalom nemcsak Rahmetov képében jelenik meg, hanem a Vera Pavlovna álmában szereplõ
titokzatos nõalakéban is, aki körbekalauzolja Verát a szociális utópiában.
Csernisevszkij, N. G.: Mit tegyünk? Budapest, 1954. 297. A regény végén
nagyon burkolt utalás történik rá, hogy a forradalom már nincsen
messze. Uo. 369.
12 Például szöges ágyon alszik. Uo. 224.
13 Uo. 217.
14 Uo. 234.
15 Uo. 216.
11
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foglalkozik csak tudománnyal. Nincsenek hozzá hasonló képességû emberek, ezért magányra van ítélve. Tudással és akarattal rendelkezik, s õ képviseli a jelen romboló, felszabadító erejét.
Belõle fejlõdhet ki egy új típus, ami kevésbé egyoldalú, aki kiléphet laboratóriumából, aki nem szkeptikus, s aki azért dolgozik,
hogy valamilyen hasznot hajtson.16 Individualizmusát emeli ki:
nem ismer el semmilyen erkölcsöt és törvényt, sem nemes célokat. Szerinte magabiztossága és önössége hatalmas erõt képvisel.17
Ekkoriban erkölcsi és szociális meggyõzõdésébõl fakadóan
Piszarev saját magán kívül mindenhez tagadóan viszonyult.18
Egy 1861-es cikkében, A tizenkilencedik század skolasztikájában arra
buzdított, hogy szabadítsák fel az embert saját gondolkodásának
bátortalansága, az elõítéletek és hagyomány uralma és minden
olyan dolog alól, amely megakadályozza abban, hogy szabadon
lélegezzen, és minden irányban fejlõdjön. Az erkölcs mesterséges rendszerének elpusztítását szorgalmazta, ami szerinte az
embereket a bölcsõtõl kezdve elnyomja.19 Így írt: Amit szét lehet verni, azt szét is kell verni; ami kibírja az ütést, az megfelelõ,
ami darabjaira esik szét, az szemét; mindenesetre üss jobbra és
balra, ebbõl nem fog és nem is szabad bajnak származnia.20 Azt
állította, hogy a nihilizmus végül az igaz emberség és az igaz társadalmi kapcsolatok megleléséhez vezet.21
Bár ugyanazokat a problémákat tartotta égetõnek, mint
16

shtml

Piszarev, D. I.: Bazarov. http://az.lib.ru/p/pisarew_d/text_0220.

Walicki: A History of Russian Thought, 213.
Goudsblom: Nihilism and Culture, 286.
19 Leatherbarrow, W. J. Offord, D. C. (eds.): A Documentary History
of Russian Thought. From the Enlightenment to Marxism. Ann Arbor, 1987.
198.
20 Idézi: Viktorovics, V. A. Krasznov, G. V.: Nyigiliszt na rubezse 60-h
godov kak szocialnij i lityeraturnij tyip. In: Nyecskina, M. V. (red.): Revoljucionnaja szituacija v Rosszii v szeregyinye XIX veka: gyejateli i isztoriki.
Moszkva, 1986. 32.
21 Lampert, Evgenii: Sons Against Fathers. Studies in Russian Radicalism and Revolution. Oxford, 1965. 314.
17
18
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Csernisevszkij és Dobroljubov, õ mégsem volt forradalmár vagy
osztályharcos. Kevésbé bízott az emberekben (ezért akarta õket
felvilágosítani), s gyanakvással viszonyult a spontán népi forradalom ötletéhez, amit a másik kettõ propagált. Errõl tanúskodik Harc az életért címû cikke is, amelyben a nem mindennapi
emberekrõl ír, akik kor- és honfitársaik szemét próbálják felnyitni arra, hogy a kor szellemének megfelelõen milyen irányba
kell fejlõdni a békés kimenetel érdekében. Ha viszont ez már
nem lehetséges, harcosokká válván azok oldalára állnak, akik a
legnagyobb hasznot hozzák a nemzetnek. Maguk köré gyûjtik,
fegyelmezik és lelkesítik a hasonlóan gondolkodókat, s várják
ellenfeleik támadását, ha éppen nem õk adják az elsõ ütést.
Mindeközben azonban elsõ számú szempontjuk az, miként lehetne leghamarabb véget vetni a vérontásnak, s így megoldani
az elsõ számú konfliktust.22 Individualista volt. Úgy gondolta,
hogy egyetlen szükség van, mégpedig az, hogy az ember önmaga legyen. Korai korszakában azt írta, hogy nincsenek céljai és
ötletei, és nem aggódik, helyette azzal van elfoglalva, hogy éljen.
A meggyökeresedett ítéletekkel is az volt a legnagyobb problémája, hogy elnyomják az ember személyiségét.
Az õ megfogalmazásában az egoizmus a személyiség felszabadítását jelentette, az erkölcsi kényszer teljes hiányát.23 Ez
szöges ellentétben áll Csernisevszkij korábban vázolt racionális
egoizmusával, mivel ez tényleg egoizmus. Viszont Piszarevnél
sem korlátlan az önösség. Mindenki addig lehet egoista, amíg
nem ütközik bele más ember egoizmusába. Az utilitarizmus eszméjével Csernisevszkijhez hasonlóan az egymással konfliktusban álló egoizmusokat kívánta megbékíteni, ami azonban nem
jelentette azt, hogy mindenáron harmóniát keresett. A kérdést
mindig az egyén felõl közelítette meg.24 Utalt arra, hogy csak az
idealisták és a fanatikusok tesznek mindent a meggyõzõdésük
szerint, s csak az õ számukra drágább elméjük következtetése,
Piszarev, D. I.: Borba za zsizny. http://az.lib.ru/p/pisarew_d/text_
0200.shtml
23 Lampert: Sons Against Fathers, 304.
24 Uo. 305306.
22
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mint maga az ember, s csak nekik mindig több a rész az egésznél.
Ezzel óvatosságra intett, s részben el is ítélte a csernisevszkiji túlzott racionalizmust.25
Korai, radikálisabb korszaka 1863-ban ért véget. Saját körérének, nemzedékének tagjaira inkább a realista jelzõt használta. Ezt jelzi, hogy a Bazarov újraértelmezésével foglalkozó 1864es cikkének már Realisták a címe. Ebben Piszarev már teljesen
olyanná formálta az Apák és fiúk hõsének alakját, amilyen az õ
ízlésének megfelelt, s realistaként állította példaképül olvasóinak. Azt írta róla, hogy humánus, nem rigorózus, nem cinikus,
nincs egyetlen rossz lépése sem, azért becsüli magát, mert keményen dolgozik. A romanticizmust sem nézi le. Szerinte Bazarov
a népet szeretné megváltani, de mivel tudja, hogy ennek még
nem jött el az ideje, ezért egyetlen feladata a tudományos munka.26 Ebbõl a leírásból már hiányzik a szélsõségesség és az abbéli
hit, hogy az ember bármely történelmi pillanatban önerejébõl
megváltoztathatja a világot.
Ugyanebben a cikkben Piszarev kifejtette, hogy a forradalom még messze van.27 A forradalmi mozgalom elsõdleges feladata szerinte az kell legyen, hogy a nép tudatlanságát felszámolja. A tudatlanság oka a nép rossz társadalmi helyzetében
leledzik, amit meg kéne változtatni ahhoz, hogy a tudatlanságot
felszámolják. Ez viszont lehetetlen, éppen társadalmi helyzetük
miatt. Az ellentmondást csupán az orosz felszabadító mozgalom
tudja feloldani, elsõsorban még nem a nép nevelésével, hanem
a realisták segítségével.28 Szerinte a realistáknak a legnagyobb
körültekintéssel és számítással kell használniuk értelmi energiájukat, hogy a társadalom számára a legnagyobb hasznot hajtsák.29 A realista számító részvényes, aki forgalomba bocsátja tel-

Piszarev: Bazarov
Gyürky: Mindannyian nihilisták vagyunk, 27.
27 Ezért írta mintegy fricskaként Csernisevszkij utópiájára, hogy ne
álmodozzunk ananász- és pálmafákról, amikor lábunk alatt hótorlaszok
és hideg tundra van. Piszarev: Bazarov
28 Gyürky: Mindannyian nihilisták vagyunk, 5253.
29 Piszarev, D. I.: Realiszti. http://az.lib.ru/p/pisarew_d/text_ 0350.
shtml
25
26
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jes vagyonát, és minden erejével a társaság ügyét szolgálja, hogy
osztalékát növelje. Minden tevékenységüknek és észbeli foglalatosságuknak az kell legyen a végcélja, hogy örökre megoldják
az éhes és ruhátlan emberek problémáját, ami legalább 100 évbe
fog telni. A realista értelmiség a természettudományokat tanulmányozva nem csupán az emberi test, hanem a társadalom törvényeit is megismeri, amely tudást a nép között elterjesztve, felemelheti a népet. A tudásban, a materializmusban Piszarev felszabadító erõt látott.30 Ugyanakkor úgy gondolta, hogy a tudomány is csak akkor jó, ha hasznot hoz az emberek számára,31
ezért kell népszerûsíteni, hogy mindenkihez eljussanak az eredményei.32 Tehát materializmusát felülírta utilitarizmusa.
További írásaiból az látszik, hogy szociálisabb irányt vett
gondolkodása. Ezt már 1864-es Új típus címû cikke is jelzi. Az új
típus embereit (Csernisevszkij használta ezt a szót hõseire) úgy
írja le, mint amelyhez még kevesen tartoznak, bár lassan egyre
többen, s amelyre az egész fiatal nemzedék együttérzéssel tekint
(ilyen értelemben a nihilista mozgalom a kevés kiválasztott mozgalmával egyenlõ), a szenilisek pedig komikus rosszindulattal.
Most még csak a társadalom frissebb felére vannak befolyással,
de hamarosan az egész közvélemény az õ pártjukon fog állni,
hiába igyekeznek a visszamaradt progresszivisták befeketíteni
õket, többek között éppen a nihilista névvel, amely így már
negatív töltetet kap. Már vádolták õket tudatlansággal, a tudomány megcsúfolásával, irodalmi barbarizmussal és azzal, hogy
ki akarják tépni az egész orosz társadalmat talajából. A mozgalom azonban mindezzel szemben teljesen közömbös, minden
körülmények között kitart meggyõzõdései mellett. Nem hisznek
a hazai tudományban, nem gyönyörködnek a hazai szépirodalomban, az orosz szellemi élet bizonyos jelenségeihez közömbösséggel, mélyen tudatos megvetéssel viszonyulnak. Tudják,
hogy az igazság az õ oldalukon áll, s ha kemény lépésekkel haLampert: Sons Against Fathers, 302.
Így például az ipari gépek nem hasznosak, mert csak elveszik az
emberek elõl a munkát.
32 Piszarev: Realiszti
30

31
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ladnak elõre a kiválasztott úton, elõbb-utóbb mindenki õket
fogja követni. Fanatikusok, de csupán azért, hogy a minden embernek az egyszerû élet lehetõ legnagyobb boldogságát juttassák.33 Komoly fordulat az elõzõekhez képest. Állítása szerint a
magánzárka harmadik évében, 1865-ben kezdett el együtt érezni
az éhezõkkel és kitagadottakkal. Így írt: Korábban részint a
pénzért, részint önmagam szórakoztatására írtam. A munkám
mostantól megszûnik puszta intellektuális játéknak lenni.
Mostantól magában foglalja érzéseimet is.34
Az elõbb leírt fordulat abban is megmutatkozik, hogy Bazarovtól Csernisevszkij forradalmár figurája, Rahmetov felé fordult Új típus címû írásában.35 Õ olyan, mint Bazarov, csak társadalmi öntudattal, s így épp annyira szereti a többi embert,
mint amennyire egoista. Bátor, mint egy igazi nemes. Õszinte és
önzetlen, de sokat is dolgozik, ami viszont nem vall az arisztokráciára, s az sem, hogy a nála alacsonyabb rendûekért dolgozik.
Egyedül aszketikus vonásai, puritánsága nem tetszett Piszarevnek, amely szerinte megöli azt a képességét, hogy élvezze az
életet. Viszont elismerte szenvedélyét, ami arra sarkallta, hogy
ne béküljön meg környezetével. Szerinte Rahmetovot azért nem
érdekli a mértékletesség vagy a rend, mert neki nagy tetteket
kell végrehajtania.36
Piszarev esztétikai szempontból is nihilista volt,37 amit nem
az okozott, hogy viszonylag puritán mûvészeti nevelést kapott,
mint Csernisevszkij vagy Dobroljubov, hanem az, hogy túlságosan jól ismerte a mûvészetet, s úgy érezte, átlát rajta.38 Teljesen
haszna alapján ítélte meg. Az irodalmon (azon belül is a realista
irodalmon) kívül minden mûvészeti ágat elvetett.39 A költõi
Piszarev, D. I.: Novij tyip. http://az.lib.ru/p/pisarew_d/text_
0320.shtml
34 Idézi: Lampert: Sons Against Fathers, 293294.
35 Uo. 315316.
36 Uo. 322323.
37 Uo. 330.
38 Uo. 331.
39 Ezeket csak mint idõtöltési formákat ismerte el, egy szintre állítva
a dohányzással vagy egy pohár rum elfogyasztásával. Piszarev: Realiszti
33
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egyéniséget semmibe véve, csupán az irodalom ismeretterjesztõ
és tudatformáló funkcióját ismerte el. Azzal vádolta kora lírájának, tudományának és publicisztikájának képviselõit, hogy teljességgel elmennek a társadalom mellett, s nem járulnak hozzá
annak jólétéhez. Az irodalmat azért tartotta fontosnak, mert az
hatásosabb az új eszmék terjesztése terén. Szerinte az íróknak a
jelenrõl kellene írni, a jelen típusairól, származásuktól kezdve a
környezetükre gyakorolt hatásukig.40 Mindenkinek a saját területén kellene dolgoznia (tehát nem mondja a költõnek, hogy
varrjon csizmát), de azon a területen a társadalom hasznát kell
szolgálnia. Ha egy költõ az életnek nem arról az oldaláról ír,
amirõl fontos, hogy az emberek tudjanak, akkor viszont elmehet
cipésznek. Lírikusok csak elsõ osztályú géniuszok lehetnek,
mert csak õk tudják igazán az emberek figyelmét a magánéleti és
pszichológiai jelenségekre irányítani. A nem ilyen formátumú
líránál már az is jobb, ha üresen hagyják a helyét az újságban.41
Azaz a haszontalan dolognál még a semmi, a nihil is jobb. Piszarev irodalmi kritikussága Dobroljubovéhoz hasonlóan nem a mû
cselekményével, narratívájával, szerkezetével vagy stílusával
foglalkozott, hanem szereplõinek típusával, pszichológiájával,
személyiségével. Még élõ embereket is ilyen módon kezelt írásaiban, például Heinét is.42
Individualizmusára és radikálisabb, mélyebb nihilizmusára
magyarázatot adhat a másik két vezetõ figurához képest eltérõ
életútja. Csernisevszkijjel és Dobroljubovval ellentétben nem
raznocsinyec származású volt. 1840-ben született, elszegényedett nemesi családban, amelynek kevés vagyonát a családfõ tovább pazarolta. Így valószínûleg nem állt olyan szoros kapcsolatban a néppel, mint a raznocsinyecek, de azt sem lehet mondani, hogy olyan kényelmes anyagi helyzetben lett volna, amely
nem engedi, hogy megtapasztalja a társadalmi egyenlõtlenségeket. Tipikus nemesi nevelést kapott, melyben a kultúráról alkotott felfogás éles kontrasztban áll a szemináriumok aszketikusPiszarev: Novij tyip
Piszarev: Realiszti
42 Lampert: Sons Against Fathers, 336.
40
41
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ságával, ahol a raznocsinyec értelmiségiek jelentõs része töltötte
iskolai éveit.
Az I. Miklós halála utáni, a reformokra irányuló közbeszéd
nem érintette meg, látszólag nem tudott a körülötte végbemenõ
változásokról. Nem akarta arra pazarolni az idejét, hogy Csernisevszkijt vagy Dobroljubovot olvasson.43 Elõször a Pirkadat
(Rasszvet) címû nõi tudományos, irodalmi és mûvészeti magazinnál dolgozott. A nõk esztétikai nevelésérõl, erkölcsi harmóniáról és olyan tudományról írt, amely nem vezet az erkölcsi törvények vagy a vallás igazságainak tagadásához, tehát
itteni munkájának nem volt sok köze késõbbi tevékenységéhez.
Viszont írt ismertetéseket Goncsarov, Turgenyev és Tolsztoj mûveirõl is. Az újságírás frissítõen hatott rá, sok új impulzus érte.
Késõbb mentális fejlõdése szempontjából fontos szakaszként
értékelte ezt az idõszakot.44
1859 nyara életében fordulópontot jelentett, ekkor mindössze 19 éves volt. Közölte anyjával, hogy már nem hisz Istenben.45 Egy mentális krízisen ment keresztül: Minden fogalom,
amely gyermekkorom során gyökeret vert bennem, minden
kész ítélet, amelyet létem megingathatatlan alapjának tartottam mindez magától elsüllyedt, feltárva, mennyire értéktelen
is volt Mikor felébredtem, az elemzésre és tüzetes vizsgálatra
való készségemet nem lehetett akarattal sem csillapítani Az
elme tréfát ûz az ábrándképekbõl, és eloszlatja õket, az ember
pedig saját régi bizonyosságainak romját látja. Végül, amikor
már nem erre figyel, egy új élet kezdõdik, amelyben megtanulja
elméjének határtalan erejét minden akadállyal és ellenállással
szemben használni De az átmenet nehéz és gyötrelmes Az
én esetemben olyan fájdalmas volt, hogy megrázta egész valómat.46
Leírása olyan metafizikai nihilista válságra utal, amelyet
Goudsbloum szerint az okoz, hogy Európában a reformáció és a
Goudsblom: Nihilism and Culture, 272275.
Uo. 105., 275276.
45 Uo. 277.
46 Lampert: Sons Against Fathers, 277.

43

44
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felvilágosodás során a kereszténység idején elfogadott egyetlen
keresztényi igazságról kiderült, hogy nem létezik. Sõt rengeteg
lehetséges alternatívája van, és nincs egyetlen biztos módszer
sem az igazság megtalálására. A racionalizáció és a szekularizáció szerinte elkerülhetetlenül azzal jár, hogy az emberek megkérdõjelezik a korábban teljesen természetesnek vett igazságokat, ennek folyományaképpen pedig teljesen elbizonytalanodnak mindenben.47
Válsága nem csupán metafizikai, értelmi válság volt. Ugyanezen év novemberébendecemberében szerelme, Raisza közölte
vele, hogy mást szeret. Mániás depressziós lett, kétszer öngyilkosságot is megkísérelt. Elmegyógyintézetbe zárták, ahonnan
4 hónap után megszökött. Az élmény mély nyomot hagyott benne, s azért is volt nehéz feldolgoznia, mert magát egyébként
racionálisnak, utilitaristának tartotta. Vidékre költözött, s úgy
döntött, epikureus lesz, s ezentúl nem törõdik a tanulással, csupán az esztétikai örömökkel. Rengeteg verset olvasott. Az lendítette ki a helyzetbõl, hogy Raiszával mégis kibékültek egy rövid
idõre. 1860-ban tért vissza Pétervárra, s az Orosz Szónál kezdett
újságíróként dolgozni.48
1862-ben tartóztatták le, amikor Sedo-Ferroti (azaz Fjodor
Firksz báró) egy Herzen-ellenes cikkére írt választ, amit a cenzúra nem engedett közölni, s amit õ mégis kinyomtatott illegálisan. Bár a három fõ nihilista közül Piszarev volt a leginkább
szkeptikus a közelgõ forradalmat illetõen, itt mégis így írt:
A Romanov-dinasztiának és a pétervári bürokráciának el kell
tûnnie. Nem tudják megmenteni õket az olyan miniszterek sem,
mint Valujev, vagy az olyan literátorok, mint Sedo-Ferroti. Az,
ami halott és rothad, bele fog zuhanni sírjába; a mi feladatunk
az, hogy megadjuk a végsõ lökést, és eltemessük a bûzlõ holttesteket a sárba.49
A következõ négy és fél évet a Péter-Pál-erõd egyik magán47 Goudsblom: Nihilism and Culture, 110., 113., 119., 122123.,
134135., xv.
48 Uo. 278280.
49 Idézi: Walicki: A History of Russian Thought, 210211.
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zárkájában töltötte. Megengedték neki, hogy írjon, s Csernisevszkijjel ellentétben írásai meg is jelenhettek. Börtönbüntetésének utolsó éve viszont nehéz volt. A Karakozov-merénylet
után megszigorították a börtön szabályait, így megtörten távozott onnan. Vidéken élt az anyjával, depresszióban. Egy idõ után
jobban lett, s újra elkezdett újságírással foglalkozni.50 Mivel korábbi szerkesztõjével, Blagoszvetlovval összekülönbözött, átment Nyekraszov új lapjához, a Hazai Jegyzetekhez (Otyecseszvennije Zapiszki), amit Nyekraszov a betiltott Kortárs utódjául
szánt.51
A börtön után azonban nehezen alkalmazkodott az új élethez. Utolsó szerelmével, Maria Markoviccsal együtt ment 1868
júliusában Dubbelnbe, a Balti-tenger mellé. Mindössze 28 éves
volt, s vízbe fulladt. Bár vannak, akik kételkednek benne, de
valószínûleg öngyilkos lett, hiszen jól tudott úszni, csendes reggel volt, s szándékosan egy kihalt partszakaszra ment.52
Nagyon magányos ember volt, intellektuálisan gazdag életet élt, de legbelül egoizmusával küzdött. A káoszt Lampert szerint az élet, az új ötletek sokszínûségének tekintette.53 Mindezek
ellenére sosem volt goromba (mint például Dobroljubov), hanem udvarias és kifinomult.54 Piszarev Dobroljubovhoz képest
hûvösebb is volt, mert míg utóbbi a közeledõ forradalom hevében igyekezett szítani a kedélyeket, addig elõbbi úgy gondolta,
hogy a szenvedélyek haszontalanok, s a forradalom egyébként
is távol van, ezért inkább gondolkodni kell megtanítani az embereket.55 Lampert szerint korai írásaiban nihilizmusa intellektuális
jellegû és kritikai hangvételû volt, szkepticizmusát egészen a
Lampert: Sons Against Fathers, 285., 292.
Uo. 293294.; Csernisevszkij még a lap 1862-es felfüggesztése elõtt
felajánlotta Piszarevnek, hogy csatlakozzon a Kortárshoz, amit akkor õ
visszautasított. Lampert: Uo. 287.
52 Uo. 294295., 389.
53 Uo. 391.
54 Uo. 277278.; Ezt még Turgenyev is megerõsítette. (Zöldhelyi Zsuzsa: Turgenyev világa. Budapest, 1978. 200.), aki Dobroljubovot viszont
csörgõkígyónak hívta. Lampert: Sons Against Fathers, 238.
55 Uo. 281.
50

51
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rombolásig fokozva.56 A nihilizmust szociálisabb, építõbb jellegû
eszmék követték, valószínûleg börtönbüntetése hatására.
Piszarevre igaz Nietzsche nihilizmusfogalmának az a része,
amely kifejti, hogy a legmagasabb értékû dolgokat az emberek
értéktelennek érzékelik. Bár a tudást kifejezetten értékes dolognak tartotta, a mûvészetet teljesen értéktelennek. Viszont sem a
tudást, sem az irodalmat nem önértékkel rendelkezõ dolognak
tartotta, csupán azért értékelte, mert hasznot hoznak. Így esztétikai (s fiatalkorában erkölcsi értelemben is) nihilista volt.
Elsõsorban korai írásai a késõbbi radikális forradalmárok eszméinek táptalajául szolgáltak, késõbbi cikkei pedig egy részben
kiábrándult ember képét mutatták, aki látta a problémákat, s
érezte, hogy valahogy meg kell oldani azokat. Ugyanakkor a szellemi fejlõdése során érzékelhetõ változások azt tükrözik, hogy
egész életében kereste a megoldásokat anélkül, hogy megnyugtató választ talált volna kérdéseire.

56

Uo. 311.
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A lágyszívû gyilkosok
A politikai terror igazolása Oroszországban
a 19. század utolsó harmadában
Eladdig akiknek meg kellett halniuk, Isten kezébe helyezték életüket az emberi igazságszolgáltatással szemben. De e
korszak elítéltjeinek nyilatkozatait olvasva meglepõdve látjuk, hogy bíráikkal szemben egytõl egyig a többi emberre
bízzák igazságukat, az eljövendõ nemzedékekre.
(Albert Camus: A lázadó ember)

A modern politikai terror sokarcú jelenség, idõben és térben
rendkívüli változatosságot mutat. Motivációja sokféle lehet: kialakulhat vallási, szociális vagy nemzeti felszabadító mozgalmak
talaján, idõvel változhat a szerepe és a tartalma, különféle célkitûzései és célpontjai lehetnek. Ráadásul a politikai terror fogalma nehezen különíthetõ el számos rokon kategóriától: így a
radikalizmustól, az extrémizmustól vagy a gerilla-hadviseléstõl.
A fogalmak tisztázását az is komolyan nehezíti, hogy a terror
névvel illetett jelenségek különféle, sokszor egymással szöges
ellentétben álló nézõpontból is vizsgálhatók, és ilyenkor az alkalmazott megjelölések gyökeresen különbözhetnek egymástól.
A terroristák más-más szemszögbõl megjelenhetnek szabadságharcosokként, felkelõkként, az igaz ügy mártírjaiként. De természetesen nem ritkák az ellenkezõ irányú metamorfózisok sem: a
hatalom bármely rendszerellenes vagy akár kritikus mozgalomra könnyedén rásütheti a terrorizmus bélyegét.
Aligha lepõdhetünk hát meg azon, hogy a politikai terrorizmusnak nem létezik általánosan elfogadott, tudományos konszenzuson alapuló meghatározása; pontosabban, több meghatározása is létezik, amelyek közül kedvünkre válogathatunk. Az
azonban a politikai terror számtalan alakzatáról elmondható,
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hogy mindegyiknek szüksége van ideológiai megalapozásra,
önfelmentésre. Ennek oka magától értetõdõ: az erõszak, a merényletek és a gyilkosságok éles ellentétben állnak a civilizált társadalmakban elfogadott erkölcsi normákkal, ezért ezek igazolásra szorulnak. Az erõszakot elfogadhatóvá kell tenni a társadalom
minél szélesebb rétegei számára. Ez a gyakorlatban megkönnyíti
a terroristáknak a merényletek elõkészítését és végrehajtását,
illetve az azt követõ menekülést, továbbá megalapozhatja az
esetleges lebukást követõen szükséges jogi védelmet. Arról
nem is beszélve, hogy a legitimációs ideológia a brutális eszközök ellenére is támogatókat szerezhet a társadalomban, sõt akár
bõséges anyagi támogatást eredményezhet.
Mindezt jól illusztrálja Európa egyik legelsõ modern, terrorra szakosított professzionális szervezetének, az orosz Népakaratnak (Narodnaja Volja) az ideológiája. Tanulmányomban azt
mutatom be, milyen elemekbõl épült fel a terrort igazolni hivatott érvrendszer az orosz radikális mozgalom terrorista szárnyában az 1870 80-as évek fordulóján.

A radikális mozgalom kezdetei és a terror

A jobbágyreform 1850-es évekbeli elõkészítése, majd a következõ évtizedben  nem minden kacskaringó nélkül  végigvitt, felülrõl irányított kompromisszumos reformok új, megoldás után
kiáltó problémákat szültek, és a radikális ellenzéki mozgalom
létrejöttét idézték elõ. Ez egy népi forradalom elõkészítését és
megvalósítását tûzte ki célul az autokrácia megdöntése, az alkotmány bevezetése és a rendi különbségek felszámolása érdekében. A radikális mozgalom legtekintélyesebb vezetõi eleinte készek voltak támogatni a kormányzati reformokat. 1859-tõl azonban, illetve fõként a jobbágyfelszabadításról szóló, szerintük túlságosan felpuhított rendelet kihirdetése után arra a következtetésre jutottak, hogy a népet egyszerûen becsapták, ezért
áttértek a forradalmi propagandára. A népi forradalom sajátos
orosz változatába, az obscsinaforradalomba vetett hit akkor
még elvileg nem hagyott teret az egyéni politikai terror számára.
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Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az akkori felhívásokban,
röpiratokban nem jelenik meg a véres leszámolás motívuma. Így
például az 1861-ben keletkezett, Az ifjú nemzedékhez címet viselõ
felhívás szerzõje lehetségesnek tartotta, hogy kiirtsanak százezer földbirtokost. Egy mai tisztességes orosz  állt a proklamációban  nem lehet a kormány barátja. Õ a nép barátja. Minden, ami a nép ellensége, minden, ami kizsákmányolja õt, a kormánytól ered, és minden, ami a kormányt támogatja, és nem a
jogegyenlõség, hanem a privilégiumok, a kiváltságos helyzet irányába mutat, a nemességgel és a nemesi párttal egyenlõ. Õk a
nép, Oroszország ellenségei. Nem kell sajnálni õket, ahogy
gyomirtáskor sem sajnáljuk a haszontalan növényeket.1
Ennél is radikálisabb formában kifejtett gondolatokat olvashattak a kortársak a nagy port kavart, Ifjú Oroszország címet
viselõ röpiratban, amelyet egy bizonyos  nem létezõ  Központi
Forradalmi Bizottság nevében írt egy Pjotr Zaicsnyevszkij
(18421896) nevû egyetemista. Korának Oroszországát a röpirat
szerzõje két erõ, a nép és az uralkodó pártjának kibékíthetetlen
szembenállásaként írta le. A kiutat egyedül a hazug társadalmi
rend megsemmisítésében látta egy véres és könyörtelen forradalom útján, melynek radikálisan meg kell változtatnia mindent, kivétel nélkül mindent, amin a jelen társadalma alapszik,
és azokat, akik e rendszert védelmezik, el kell pusztítania. Így
mindenekelõtt megtisztító áldozatként kell kiirtani az egész
Romanov-házat. A nyugat-európai tapasztalatokra hivatkozva
Zaicsnyevszkij azt hangsúlyozta, készen áll arra, hogy még a
92-es nagy terroristáknál is következetesebb legyen, és szükség
esetén kétszer annyi vért ontson, mint amennyit a jakobinusok
a 90-es években kioltottak. E röpirat kapcsán mindenképpen
érdemes felhívni a figyelmet a forradalmi párt diktatúrájának
gondolatára, amelyet a forradalom gyõzelme után kell létrehozni. Szilárdan meg vagyunk gyõzõdve arról, hogy a forradalmi
K molodomu pokolenyiju. In: Rugnyickaja, Je. L.Budnyickij O. V.
(szoszt.): Revoljucionnij ragyikalizm v Rosszii: vek gyevjatnadcatij.
Moszkva, 1997. 100., 101. A felhívás szerzõje, Ny. V. Selgunov (1824
1891) híres orosz forradalmár, publicista volt.
1
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pártnak , amely a kormány élén fog állni, meg kell õriznie a
jelenlegi, kétségkívül politikai és nem adminisztratív jellegû
centralizációt, hogy ily módon a lehetõ legrövidebb idõn belül
létrehozhassa a gazdasági és társadalmi lét új alapjait. A forradalmi pártnak saját kezébe kell vennie a diktatúrát, és nem szabad visszariadnia semmitõl. A röpirat arra figyelmeztette a forradalmi ifjúságot, hogy ki nincs velünk, az ellenünk van, ki ellenünk van, az az ellenségünk, az ellenséget pedig pusztítani kell
minden eszközzel.2 Ugyanakkor e vérszomjas gondolatok
olvasásakor sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy itt a gyõztes népi forradalomtól elválaszthatatlan, francia mintájú
terrorról, a régi rendszer védelmezõinek elnyomásáról van szó.
Vagyis a terror nem önmagában igazolást nyerõ, célorientált
mozgalmi eszköz, hanem szükségszerû kísérõjelenség, amelyet
 ha úgy tetszik, jobb híján  el kell fogadni. Ami pedig ennél is
fontosabb: egyáltalán nem bizonyítható, hogy ezek a gondolatok általánosan elterjedtek volna az akkori radikális mozgalomban.
A 60-as évek elején a radikális gondolkodókban hamar felmerült a cárgyilkosság gondolata. Megjelent például a Nyikolaj
Isutyin (1840 1879) által vezette Szervezet, illetve a Pokol elnevezésû forradalmi társaságok programjában is.3 Isutyin unokatestvére és követõje volt az a Dmitrij Karakozov (1840 1866)
nevû fiatalember, aki 1866. április 4-én az egyik pétervári rakparton rálõtt az éppen ebéd utáni sétáját végzõ cárra; a golyó
csak kevéssel a cél mellett süvített el. Utóbb, II. Sándor kérdésére
Karakozov azzal magyarázta tettét, hogy a cár 1861-es reformjával becsapta a parasztokat. Az esemény jelzésértékû volt, és
megrázta, egyben elkeserítette Sándort, bár akkor úgy tûnt,
hogy teljesen egyedi, elszigetelt esetrõl van szó, amelynek nem
lesz folytatása. Jellemzõ, hogy akkoriban még a radikálisok veZaicsnyevszkij, P. G.: Fiatal Oroszország. In: Orosz forradalmárok a
XIX. században. Budapest, 1970. 179., 187., 189.
3 Budnyickij, O. V.: Tyerrorizm v rosszijszkom oszvobogyityelnom dvizsenyii: igyeologija, etyika, pszihologija (vtoraja polovina XIXnacsalo XX v.).
Moszkva, 2000. 3334.
2
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zéralakjai sem értettek egyet a merénylettel. Karakozov tette
talán elsõként vetette fel komolyan a terrornak mint a forradalmi harc egyik legitim, politikai célok elérése érdekében alkalmazandó eszközének a problémáját, és ezzel mintegy megelõzte a korát. A merénylet idején éppen külföldön tartózkodó
Herzen következetesen kitartott amellett, hogy a társadalmi haladás csakis a tömegek aktív tevékenységének eredménye lehet,
a politikai terror pedig megengedhetetlen: Az április 4-i lövés
nem volt kedvünk szerint való. Várható volt, hogy sok bajt okoz
majd, és felháborodtunk amiatt, hogy egy fanatikus ennyi
felelõsséget vállalt magára. ( ) A történelem csak barbár vagy
agg népeknél halad elõre gyilkosságok által.4 A nagy gondolkodó tehát forradalmi elméletébõl teljességgel kizárta a terror
lehetõségét. A radikálisok újabb, fiatal nemzedékét azonban
egyre jobban foglalkoztatta a cárgyilkosság gondolata. Borisz
Kozmin, aki külön foglalkozott ezzel a kérdéssel, azt írta, hogy a
forradalmi ifjúság az április 4-i lövés erõs hatása alatt állt, és
ugyancsak a terror iránti érdeklõdést táplálta Anton Berezovszkij (18471916) lengyel származású terrorista II. Sándor
elleni párizsi merényletkísérlete is (1867). Karakozov és tette
akkoriban rendre felmerülõ témává vált a fiatal forradalmárok
közötti beszélgetésekben. 1868 1869-ben a cárgyilkosság gondolata lógott a levegõben. Foglalkozott vele a híres-hírhedt
Szergej Nyecsajev (18471882) is, aki éppen Karakozovtól eredeztette a forradalmi tevékenységet, és maga is gondolkodott
egy II. Sándor elleni merénylet megszervezésén.5

Rudnyickaja, Je. L.: Russzkaja revoljucionnaja miszl. Gyemokratyicseszkaja pecsaty 18641873. Moszkva, 1984. 4052.; Gercen, A. I.: Irkutszk
i Petyerburg. In: Uõ: Szobranyije szocsinyenyij. V tridcatyi tomah. T. XIX.
Moszkva, 1960. 58.
5 Kozmin, B. P.: Revoljucionnoje podpolje v epohu belovo terrora.
Moszkva, 1929. 146148., 151152.
4
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Nyecsajev és a terror kérdése

Az 1860-as évek végére a radikális mozgalom új erõre kapott;
elõször Pétervárott, majd más nagyvárosokban is diákmegmozdulások kezdõdtek. Nem sokkal késõbb azonban az utóbb
Nyecsajev-ügyként elhíresült botrány rázta meg az orosz társadalmat, és a radikálisokat is válaszút elé állította.
Szergej Nyecsajev aktív szerepet játszott a diákkövetelések
radikalizálódásában, ezért 1869 januárjában rövid idõre letartóztatták, majd ezt követõen külföldre távozott. Genfben megszerezte az anarchizmus híres fõideológusa, Mihail Bakunyin
(18141876) és Nyikolaj Ogarjov (1813 1877) támogatását.
Oroszországba visszatérve hozzálátott egy szigorúan centralizált forradalmi társaság, a Népi Leszámolás megszervezéséhez.
A társaság létrehozását 1869 áprilismájusában egy röplapkampánnyal támogatták meg, amelynek keretében országszerte körülbelül kéttucatnyi röpiratot terjesztettek. Nyecsajev forradalmi tevékenységének záróakkordját az adta meg, hogy 1869 novemberében konfliktusba keveredett szervezetének egyik tagjával, egy Ivanov nevû diákkal. Mivel nem tudta elviselni a belsõ
ellenzék létét, elvbarátaival együtt Moszkva egyik parkjában
likvidálták Ivanovot. A rendõrség gyorsan felgöngyölítette a
szálakat, amelyek rövid úton elvezették a szervezethez. Nyecsajev külföldre menekült, de köztörvényes bûnözõként kiadták az
orosz hatóságoknak, amelyek 1873-ban Ivanov meggyilkolásáért
20 év kényszermunkára ítélték. II. Sándor parancsára a Péter-Pálerõd egyik magánzárkájába zárták, ahol 9 évvel késõbb meghalt.
A terjesztett röpiratok között különleges helyet foglalt el
A forradalmár katekizmusa, amelyet Nyecsajev 1869-ben írt. Megírásakor jelentõs hatást gyakorolt rá harcostársa, Pjotr Tkacsov
(18441886) és természetesen Bakunyin is. Nyecsajev a katekizmusban a forradalmárt olyan megszállott embernek írta le, aki
megszakított minden kapcsolatot a polgári renddel és az egész
mûvelt világgal, e világ általánosan elismert törvényeivel, szokásaival, erkölcsével és hagyományaival. Kérlelhetetlen ellensége a
világnak, és csakis azért él benne továbbra is, hogy annál biztosabban lerombolhassa. Tevékenységében csak a hideg számí-
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tás vezérelheti, és nem szabad engednie, hogy a társadalmi erkölcsök megszokott normái vezessék: egyedül a forradalom
érdekei lehetnek irányadók. Egy új, forradalmi morálnak kell
meghatároznia a forradalmár viszonyát nemcsak a társadalomhoz, de saját társaihoz is. A forradalmár csak olyan ember iránt
érezhet barátságot és gyengédséget  olvasható a dokumentumban , aki ugyanolyan forradalmi cselekedeteket követett el,
mint õ maga. Az ilyen bajtárs iránti barátságnak, odaadásnak és
más kötelezettségnek a fokát csakis a mindent leromboló forradalom gyakorlati megvalósításában kimutatott hasznossága
szabja meg. ( ) Amikor az egyik bajtárs veszélyben van, annak
eldöntésekor, hogy meg kell-e menteni, vagy sem, a forradalmár
semmilyen személyes érzelmet nem vehet számításba, egyesegyedül a forradalmi ügy érdekét kell szem elõtt tartania. Következésképpen mérlegelnie kell egyfelõl a bajtárs által szolgáltatott hasznosság fokát, másfelõl a megmentéséhez szükséges
forradalmi erõk mennyiségét, hogy lássa, melyik esik nagyobb
súllyal a latba. Az úgynevezett mûvelt világ a forradalmár
számára csakis a rombolás tárgyát jelentheti. Nyecsajev az
egész undorító társadalom tagjait eltérõen kezelendõ kategóriákra osztotta fel. E rendszer szerint a forradalom érdekeitõl
függõen egyeseket mielõbb meg kell semmisíteni, másoknak pedig ideiglenesen meg lehet kegyelmezni, hogy egy sereg szörnyû cselekedettel elkerülhetetlen lázadásba sodorják a népet.
Egyeseket zsarolni kell, különbözõ forradalmi vállalkozások
céljából kihasználni, illetve gyakorlati és veszedelmes akciókba kell bevonni õket, amelyek eredményeképpen a többségük
nyomtalanul el fog tûnni, de néhányukból valódi forradalmár
lesz. Ezek a forradalmárok számára kidolgozott viselkedési
normák a szerzõ elképzelései szerint azt a célt szolgálták, hogy
elõsegítsék a nép számára megváltó forradalmat, amely tetõtõl talpig szétrombol minden államiságot, és kiirtja Oroszország
összes állami hagyományát, rendjét és osztályát.6
6 A forradalmár katekizmusa magyar szövegét lásd: Filippov Szergej
(szerk.): Az újkori orosz történelem forrásai. XIX. század. Budapest, 2007.
249253.
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Az állami rend teljes elpusztításának eszméjét némileg
konkretizálta az a Genfben megjelent cikk, amelyet egyes feltételezések szerint Bakunyin és Nyecsajev közösen írt, és amelyet
a valóban népi ifjúságnak címeztek.7 A szerzõk magukat gyakorlati, a jó ügyet szolgáló emberekként állították be, akik határozottan elutasítják a jövõbeli életfeltételek kidolgozását, így
csak és kizárólag a fennálló társadalmi rend lerombolását vállalják magukra. Az alkotás, a teremtés nem a mi dolgunk 
írták , hanem másoké, az utánunk jövõké. A romboláshoz el
kell távolítani minden olyan személyt, aki gátolhatja a felkelés
sikerét. Feladatul tûzték ki a cár kiirtását egész családjával, minden rokonával és hozzátartozójával együtt. A forradalmároknak meg kell óvniuk a cár életét a népítélet, vagyis az ünnepélyes keretek között végrehajtandó, gyötrelmes kivégzés napjáig,
amely az egész felszabadító, egyszerû nép színe elõtt, az állam
romjain fog történni. Addig is azt javasolták, hogy a felsõbb
kormánytisztségeket betöltõ személyeket kell megsemmisíteni.
A birtokosoktól el kell venni gazdasági erejüket és anyagi eszközeiket, továbbá hallgatásra kell ítélni a kormánypárti publicistákat és literátorokat (akár a nyelvüktõl való megfosztásuk
révén). A felkelés kezdetéig tervezték kiirtani az államkincstár
fosztogatóinak, a cár aljas talpnyalóinak, a nép elnyomóinak egész
hordáját, a III. ügyosztály és a rendõrség tagjait pedig a leggyötrelmesebb módon, az elsõk között kell kivégezni. A cikk szerzõi
szerint így lehet és kell megteremteni a kedvezõ feltételeket az
államiság és rendiség elleni mielõbbi, össznépi felkeléshez.8
Ezekbõl az írásokból világos, hogy Nyecsajev forradalmi
koncepciója szerint a széles körû terrornak kulcsszerepe van a
népi felkelés elõkészítésében. Ebben a keretben értelmezhetõ az
az állítása, hogy a forradalmi ügy kezdete 1866. április 4-ére,
Karakozov merényletének napjára datálható.9 A történelem goKozmin, B. P.: Russzkaja szekcija I Internacionala. Moszkva, 1957.
154155.
8 Vzgljad na prezsnyeje i ninyesnyeje polozsenyije gyela. In: Revoljucionnij ragyikalizm v Rosszii, 237240.
9 Uo. 227., 235., 237.
7
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nosz fintoraként fogható fel, hogy maga Nyecsajev csak
egyetlen terrorcselekményt hajtott végre a gyakorlatban, és az
sem az állam nagy hatalmú képviselõje, hanem saját eszmetársa
ellen irányult, ráadásul véget is vetett az egész szervezkedésnek.
Ugyanakkor a terrorizmus megokolása szempontjából sokkal
fontosabb Nyecsajevnek az a kísérlete, hogy nagyon következetesen, nyíltan és egyértelmûen új, a régit relativizáló erkölcsi
normarendszert állítson fel, amelynek legfontosabb kritériuma a
magasabb cél szolgálata, a forradalom sikere. A forradalmár
számára minden erkölcsös, ami kedvez a forradalom diadalának, minden erkölcstelen és bûnös, ami azt akadályozza.10 Ez
az egyszerû tétel elfogadhatóvá teszi gyakorlatilag minden elképzelhetõ harci eszköz alkalmazását a zsarolástól a cárgyilkosságig; utóbbi pedig legfeljebb azért nem kívánatos, hogy, amint
azt olvashattuk, a cárt késõbb gyötrelmes kivégzésnek
vethessék alá. Sokatmondó, milyen gyakran tér vissza a Nyecsajev által folytatott agitációs kampányban az a gondolat, hogy
milyen sokfélék lehetnek a rombolás konkrét formái: Méreg,
kés, kötél stb! A forradalom mindent megszentel ebben a harcban.11
Természetesen ez az új erkölcsi rendszer azért tudott vonzóvá válni a forradalmi ifjúság számára, mert végsõ soron mégis
az általánosan elfogadott emberi értékekre hivatkozott. Erre
utalt Dosztojevszkij, amikor arról írt, hogy Nyecsajev követõi 
a petrasevistákhoz, köztük fiatalkori önmagához hasonlóan 
egyáltalán nem gazemberek, nem lusta, tanulatlan fiatalok,
ahogy a konzervatív sajtó próbálja beállítani õket, hanem a módosított erkölcsöt követik: Hiszen éppen az a szörnyû, hogy
nálunk a legocsmányabb, legvadabb gaztettet is el lehet követni
anélkül, hogy a tettesnek olykor bármi köze volna a gazemberséghez.12 Érthetõ, hogy azok a fiatalok, akik számára a forraNyecsajev, Sz. G.: A forradalmár katekizmusa. In: Az újkori orosz
történelem forrásai, 250.
11 Nacsala revoljucii. In: Revoljucionnij ragyikalizm v Rosszii, 221.
12 Dosztojevszkij, F. M.: Tanulmányok, vallomások. Budapest, 1985.
3536.
10
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dalom gyõzelme az elnyomás megszüntetését, a nép felszabadítását, az igazságosság gyõzelmét jelentette, akik képesek
voltak súlyos áldozatokat hozni a forradalom érdekében, nem
voltak hajlandók egyértelmûen elhatárolódni Nyecsajevtõl, és
megtagadni az általa propagált világképét. Így a radikális mozgalom követõinek Nyecsajevhez való viszonyára sajátos kettõsség volt jellemzõ. Ismeretes egyfelõl, hogy a híres narodnyik
publicista, Nyikolaj Mihajlovszkij (18421904) az Ördögök bírálatában különös torzszülöttnek nevezte Nyecsajev ügyét,
amely nem érdemes arra, hogy komoly regény témájává váljék,
a Nyecsajev szervezkedésében részt vevõ Vera Zaszulics (1849
1919) pedig az értelmiségi közegtõl idegennek, kivételes, egyedi
jelenségnek tekintette, amelyhez hasonló nem fordult elõ többé
a mozgalomban.13 Másfelõl a késõbbi orosz terroristaszervezet
egyik vezetõje, Vera Figner (18521942) visszaemlékezéseiben
leírta azt a lenyûgözõ hatást, amelyet Nyecsajevnek a börtönbõl neki írt levele gyakorolt rá: Egyszeriben eltûnt minden, ami
foltot ejtett Nyecsajev nevén: az ártatlanul kiontott vér, a zsarolásra felhasználható kompromittáló iratok beszerzése, a »cél
szentesíti az eszközt« jelszavára hivatkozva elkövetett cselekmények  eltûnt a forradalmár Nyecsajev alakját körülvevõ temérdek hazugság. Csak értelmének ragyogása maradt meg,
amelyet a börtön sokesztendõs, szörnyû magánya sem tudott
elhomályosítani, hajthatatlan akarata, amelyet a reá rótt kegyetlen büntetés sem tudott megtörni, energiája, amelyet az élet
minden kudarca sem tudott elernyeszteni.14 Jól látszik, hogy
Figner milyen könnyen hárított el magától mindenfajta, Nyecsajev bûneivel kapcsolatos erkölcsi aggályt, és mennyire rajongott a hajthatatlan akaratú forradalmárért. Ugyanígy voltak
ezzel társai is, akik lelkesen vállalkoztak arra, hogy kiszabadítják
Nyecsajevet a Péter-Pál-erõdbõl.
13 Mihajlovszkij, Ny. K.: O Beszah Dosztojevszkovo. In: Uõ: Lityeraturnaja kritika i voszpominanyija. Moszkva, 1995. 5960.; Zaszulics, V. I.:
Voszpominanyija. http://az.lib.ru/z/zasulich_w_i/text_1919_vospominania.
shtml
14 Figner, Vera: Vihar Oroszország felett. Budapest, 1968. 222.
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A nép közé járás csõdje

Eleinte úgy tûnt, hogy Nyecsajev módszerei elriasztják potenciális követõit. Ideiglenesen így is történt, hiszen az 1870-es évek
elején kibontakozó narodnyikmozgalom már egészen más utakat keresett. A mozgalomnak markáns morális színezete volt:
tagjai sorába nagyrészt diákok (köztük gimnazisták) tartoztak,
akik magukat a nép adósainak tekintették, és erkölcsi kötelességüknek tartották, hogy minden lehetséges módon elõsegítsék a nép felemelkedését. Ezért  ahogy fogalmaztak  a nép
közé mentek, arra törekedve, hogy megmagyarázzák az embereknek nyomorúságos helyzetük mibenlétét és okait, megnevezzék a bûnösöket, és mozgósítsák a parasztságot, elõkészítve ezáltal egy majdani forradalom sikerét.
Az úgynevezett propagandisták mellett azonban a narodnyikmozgalmon belül az 1870-es években kialakult egy anarchista irányzat is, amely lényegében reaktiválta Nyecsajev módszereinek addig háttérbe szorult radikalizmusát. Az anarchisták
Bakunyin eszméit tették magukévá, amelyeket a szerzõ híres,
Államiság és anarchia címû könyvének (1873) A mellékletében
fejtett ki az orosz olvasók számára. Bakunyin szerint a népet
nincs mire tanítani, sõt nem is szabad adni neki semmiféle eszményt, mivel azt a népnek magának kell kidolgoznia. Az orosz
nép ráadásul rendelkezik is ilyen eszménnyel, hiszen gyûlöli az
államot, és ragaszkodik a föld közös birtoklásához, ezért
Bakunyin a forradalmi fiatalság fõ feladatát abban látta, hogy
összeköttetést kell létesíteni valamennyi falu, járás és lehetõség
szerint minden terület legjobb parasztjai, az orosz paraszti világ
leghaladóbb emberei, természetes forradalmárai között, s ahol
lehetséges, ugyanilyen élõ kapcsolatot kell létrehozni a gyári
munkások és a parasztság között.15 A Bakunyin által javasolt
lázadás útja tehát az általános népfelkelést közvetlenül elõkészítõ forradalmi propagandát jelentette.
Sajátos programmal állt elõ a 70-es években az orosz jakobi15 Bakunyin, Mihail: Államiság és anarchia. Két párt harca a Nemzetközi
Munkásszövetségben. Budapest, 1984. 265266., 278279.
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nizmus teoretikusa, Pjotr Tkacsov, aki az 186869-es diákmozgalomban Nyecsajev harcostársa és elvbarátja volt. Õ úgy vélte,
ha a többség felismeri szükségleteit, nincs is szüksége forradalomra, már amennyiben azon erõszakos fordulatot értünk.
Ehelyett a többség fokozatosan, lépésrõl lépésre, vagyis forradalom helyett a békés fejlõdés útjára lépve is el tudja érni céljait.
Mivel a forradalom éppen abban különbözik a békés fejlõdéstõl, hogy elõbbit a kisebbség, utóbbit a többség hajtja végre , erõszakos forradalom csak akkor következhet be, ha a kisebbség nem akarja kivárni, hogy a többség maga ismerje fel
szükségleteit, és elhatározza, hogy mintegy ráerõlteti ezt a felismerést a többségre.16 Tkacsov elképzelése, amely a szûk körû
államellenes összeesküvés taktikáján és a forradalmi szervezet
abszolút meghatározó szerepének hangsúlyozásán alapult, nagyon is alkalmas volt a politikai terror befogadására, amely
késõbb be is következett.
A nép közé járás mozgalma 1874 tavaszán kezdõdött, és
fõként egyetemisták, illetve középiskolás diákok, átlagéletkoruk
szerint 22-23 éves fiatalemberek vettek részt benne. Gyorsan
kiderült azonban, hogy a parasztok tartottak a városi agitátoroktól, és nemritkán õk maguk adták õket rendõrkézre. Rövid idõn
belül összesen mintegy 1600 embert tartóztattak le, akik között
korántsem csak a mozgalom aktív részvevõi voltak megtalálhatók. 1874 végére a nép közé járás bukása nyilvánvalóvá vált.
A mozgalom nem hozott konkrét, érzékelhetõ eredményeket, és
az arra vonatkozó remények is túlzónak bizonyultak, hogy a
parasztság készen áll a lázadásra, illetve hogy aktív fellépésének
megszervezése belátható idõn belül sikerrel járhat. 187778-ban
ráadásul a mozgalom résztvevõit is bíróság elé állították, és az
orosz társadalom figyelmének középpontjába kerülõ két nagy
per: a 193-ak, valamint az 50-ek pere lényegében lezárta a narodnyikmozgalom elsõ szakaszát.
A narodnyikok a kudarcok okainak értékelését követõen
16 Tkacsov, P. Ny.: Iz brosjuri Zadacsi revoljucionnoj propagandi v
Rosszii (Piszmo v redakciju zsurnala »Vperjod«). In: Revoljucionnij ragyikalizm v Rosszii, 329330.
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visszatértek ahhoz az elképzeléshez, hogy egy központosított,
jól konspirált pártot kell létrehozni, mivel nem láttak más lehetõséget arra, hogy a kormány erõszakos intézkedéseivel szemben hatékony ellenállást tudjanak kifejteni. Így született meg a
forradalmi propagandista köröket egyesítõ szervezet, a Föld és
Szabadság (Zemlja i Volja), amely a fennálló rezsim elleni harcban kiegészítõ eszközként  egyelõre bizonyos korlátok között 
már a politikai terror alkalmazását is megengedhetõnek tekintette. A nép körében folytatott propagandatevékenység tartós
sikertelensége és az ezzel járó kudarcérzet azonban egyre inkább a terror elõtérbe kerüléséhez vezetett. 1879 augusztusában
a Föld és Szabadságon belüli szakadás következtében létrejött a
terror híveit egyesítõ Népakarat, illetve annak legfelsõ vezetése,
a Végrehajtó Bizottság. 1878. január 24-én a narodnyikmozgalom egyik tagja, Vera Zaszulics sikertelen merényletet hajtott
végre a pétervári rendõrfõparancsnok, Trepov ellen, aki nem
sokkal korábban súlyos testi fenyítésre ítélt egy Bogoljubov nevû
letartóztatott forradalmárt (a merénylet és az azt követõ per jelentõségérõl lásd Nagy Szilvia cikkét a jelen kötetben). Ugyanezen év augusztus 4-én Pétervárott Szergej Kravcsinszkij
(18511895) fényes nappal leszúrta a csendõrfõparancsnokot,
Mezencevet. Egyre szaporodtak a hivatalnokok és rendõrségi
ügynökök elleni merényletek, és egyre gyakoribbá vált a rendõrséggel szembeni nyílt, fegyveres ellenállás. A forradalmi terror
a cári rendszer elleni harc fõ eszközévé vált, amely fokozatosan
kikerült a racionális kontroll alól, és saját logikája szerint fejlõdött tovább. A terroristák fõ célpontja természetesen a gonosz
fõ megtestesítõjének tartott uralkodó, II. Sándor volt. Több sikertelen merénylet után, 1880. február 5-én Sztyepan Halturinnak sikerült bombát robbantania a Téli Palotában. A véletlennek
köszönhetõen a cár ezúttal is sérülések nélkül úszta meg a merényletet, azonban a palotát õrzõ és kiszolgáló személyzetbõl
tízen meghaltak, harminchárman pedig megsérültek. A következõ, 1881. március 1-jén végrehajtott merénylet végül elérte célját: egy narodnyik terrorista bombája végzett II. Sándorral.

3.ujkori t rt.qxd

210

2015. 01. 14.

10:53

Page 210

FILIPPOV SZERGEJ

A politikai gyilkosság a forradalom megvalósítása
a jelenben

Elmondhatjuk, hogy a politikai terror Oroszországban leginkább a nép közé járásnak az 187080-as évek fordulóján érezhetõvé váló kudarcából, az agitációs munkából való tömeges
kiábrándulásból és a radikális mozgalom zsákutcába kerülésébõl
eredeztethetõ.17 Mindehhez persze jelentõsen hozzájárult az
orosz kormány aránytalanul kemény megtorló politikája és az
ellenzéki tiltakozó tevékenység alternatív csatornáinak teljes
hiánya. Ebbõl következõen a politikai terrorizmus gyakorlata
megelõzte az ideológiát, amely csak fokozatosan formálódott. A
terror morális igazolása mindig is az önvédelemre (többek között az árulók meggyilkolásának követelményére) és az igazságos bosszú szükségességére való hivatkozás volt.18 Elsõsorban
ezek a motívumok váltottak ki megértést és együttérzést a társadalom egy részében, és végsõ soron ez vezetett Vera Zaszulics
felmentéséhez is. Még a radikálisokkal egyáltalán nem szimpatizáló Dosztojevszkij is úgy gondolta az ítélet kihirdetése elõtt,
hogy a vádlottat el kell engedni e szavak kíséretében: Menj,
szabad vagy, de máskor ne csinálj ilyet!19
A forradalmároknak mindazonáltal nem voltak szövetségeseik a nép körében, ezért helyzetük lényegében kilátástalannak
tûnt. Hallgat a sajtó  írta Mezencev meggyilkolása után
Sztyepnyak-Kravcsinszkij , és hallgat a társadalom. Minket,
szocialistákat prédául dobtak oda a csendõrségnek. Bármit megEgy mozgalom válsága nemritkán eredményezheti a szélsõséges
módszerek, többek között a terror alkalmazását. Egészen más körülmények között, de hasonlóképpen jutottak el a terrorizmushoz az iszlamista mozgalmak radikális szárnyai is a 20. század végén. Lásd: Kepel,
Gilles: Dzsihád. Budapest, 2007. 3233.
18 Aptyekman, O. V.: Obscsesztvo Zemlja i Volja 70-h gg. po licsnim
voszpominanyijam. Petrográd, 1924. 188189.
19 Gradovszkij, G. K.: Iz voszpominanij Rokovoje pjatyiletyije. 1878
1882. In: Vacuro, V. E. Gej, Ny. K. Jelizavetyina, G. G. i dr. (red.): F. M.
Dosztojevszkij v voszpominanyijah szovremennyikov. V dvuh tomah.
T. II. Moszkva, 1990. 233.
17
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tehetnek velünk. Mondja meg nekünk bármelyik becsületes,
rendes ember: mégis mit tehetnénk? Sztyepnyak-Kravcsinszkij
számára az általa feltett kérdésre egyetlen lehetséges válasz
létezik: Mi, akiket az orosz kormány törvényen kívül helyezett,
mi, akiknek semmi sem járt a társadalmi szerzõdés által biztosított garanciái közül, az emberi önvédelem felsõbb joga alapján
magunk voltunk kénytelenek megvédeni emberi jogainkat.
Sztyepnyak-Kravcsinszkij összességében a kormányra hárította
a felelõsséget az elszabadult erõszakért: Az orosz kormány arra
kényszerített minket, hogy egy sor gyilkosságot kövessünk el,
rendszerré emeljünk azokat.20 E gondolatot mások még tovább
vitték: A politikai gyilkosság mindenekelõtt a bosszú aktusa. A
forradalmi szervezet csak akkor nézhet nyíltan ellenségei szemébe, ha bosszút áll elpusztított tagjaiért  írta például a Végrehajtó Bizottság egyik tagja, Nyikolaj Morozov (1854 1946), aki
számára a bosszú már egyenesen erkölcsi kötelességgé, az önbecsülés bizonyítékává nemesült.21
A bosszú és a kikényszerített önvédelem parancsa már
igen könnyedén csúszott át az igazságszolgáltatás követelményébe, amely erõs érvükké vált a terroristáknak a kormánnyal vívott
információs háborúban.22 A narodnyikok írásai rendszeresen
bandának, rablóbandának, magas rangú gonosztevõk maroknyi csoportjának stb. nevezik a kormányt és képviselõit,
akik véres lakomát rendeznek Oroszországban, erõszak és elnyomás révén tartják rabságban és félelemben a népet. Ennek
alátámasztására gondosan összegyûjtötték és megfelelõ tálalásban nyilvánosságra hozták az önkény és megtorlás különbözõ
eseteit,23 amelyek így csokorba gyûjtve, koncentrált formában a
20 Sztyepnyak-Kravcsinszkij, Sz. M.: Szmerty za szmerty. (Ubijsztvo
Mezenceva). In: Revoljucionnij ragyikalizm v Rosszii, 398., 400., 401.
21 Morozov, N. A.: A politikai gyilkosságok jelentõsége. In: Az újkori
orosz történelem forrásai, 261.
22 Az információs háború érdekes elemzésére lásd: Szafronova, J.
A.: Russzkoje obscsesztvo v zerkale revoljucionnovo tyerrora. 18791881 godi.
Moszkva, 2014.
23 Lityeratura szocialno-revoljucionnoj partyii Narodnoj Voli. Tyipografija Partyii Szocialisztov-Revoljucionyerov, 1905.
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káosz és tomboló önkény uralmaként ábrázolhatták az oroszországi állapotokat.24 Ha valaki kizárólag ezekbõl az írásokból
tájékozódik a kor Oroszországáról, nem is sejtheti, hogy nem kizárólag az állami repressziók, a véres despotizmus korszakáról,
hanem egyúttal a polgári reformok és az autokrácia lebontásának kezdeti szakaszáról van szó. A terroristák szabályos vádiratokat készítettek az áldozataikról, amelyekben bármely hivatali
intézkedésük bûnként szerepelhetett. Sztyepnyak-Kravcsinszkij
5 pontban foglalta össze a meggyilkolt Mezencev csendõrfõparancsnok bûneit, az õt felváltó Drenteln tábornok számára
azonban már önmagában az is elegendõnek bizonyult a halálos
ítélethez, hogy csendõrfõparancsnok volt a jelenlegi politikai
viszonyok között.25 Nem meglepõ hát, hogy a forradalmi propaganda fõ célpontjává fokozatosan a koronás gonosztevõ,
II. Sándor vált, a reakció fõ oszlopa, a bíróság által szentesített
gyilkosságok fõ felelõse. ( ) Megérdemli a halálos ítéletet az általa kiontott vérért, az általa okozott szenvedésekért.26 A félelKülönleges szerep jutott a forradalmárok PR-tevékenységében
Sztyepnyak-Kravcsinszkijnek. A földalatti Oroszország címû jól felépített,
nagy hatású könyve eredetileg olaszul jelent meg 1882-ben, majd késõbb számos idegen nyelvre is lefordították; ez megnyitotta az utat a terroristamozgalom külföldi népszerûsítése elõtt Európában és az Egyesült
Államokban. Lásd: Taratuta, J. A.: Sz. M. Sztepnyak-Kravcsinszkij  revoljucionyer i piszatyel. Moszkva, 1973. 231259., 268291., 306312., 330331.
Sztyepnyak-Kravcsinszkij félreérthetetlenül írta orosz eszmetársainak:
Meg kell végre békíteni Európát az orosz forradalmárok véres tetteivel.
Egyrészt meg kell mutatni, hogy ezek elkerülhetetlenek az orosz viszonyok között, másrészt magukat a terroristákat olyannak bemutatni, amilyenek azok a valóságban, vagyis nem kannibálokként, hanem humánus, magas erkölcsû emberekként. Uo. 242243. Magyar nyelven a
könyv teljes szövegét 1887-ben adták ki: Stepnjak, Sergius: A földalatti
Oroszország. (La Russia sotterranea.) Forradalmi jellemrajzok és vázlatok a valóságból. Budapest, 1887.
25 Sztyepnyak-Kravcsinszkij, Sz. M.: Szmerty za szmerty, 401402.;
Proklamacija Zemli i Voli. Pokusenyije na zsizny Drentelna. In: Revoljucionnij ragyikalizm v Rosszii, 412413.
26 Ot Iszpolnyityelnovo Komityeta. In: Revoljucionnij ragyikalizm v
Rosszii, 428.
24
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metes ellenségkép megkonstruálása és megjelenítése, ez a sajátos szerepcsere, amikor is a vádlóból vádlott lett, és fordítva,
egyértelmûen az orosz társadalomnak szólt, és a terror legitimációjának igényét szolgálta: Az összes orosz polgárhoz fordulunk azzal a kéréssel, hogy támogassák pártunkat ebben a
küzdelemben. ( ) Hogy megtörjük a despotizmust, és visszaadjuk a népnek jogait és hatalmát, össznépi támogatásra van
szükségünk. Ezt követeljük és várjuk Oroszországtól.27
A terroristák úgy érezték, hogy a félelmetes ellenség ellen a
nép felszabadításáért vívott harc önmagában is kellõ erkölcsi
fedezetet nyújt az erõszaknak. Hiszen az nem öncélúan vagy
puszta egyéni kegyetlenségbõl jelent meg, hanem a nép jólétéért, az elnyomottak és megalázottak védelméért vívott harc
jegyében, s éppen önzetlen indítékai tették megbocsáthatóvá
mások számára is. A forradalmárok az erõszak bûnét mintegy
levezekelték azzal, hogy lemondtak az anyagi javakról, hogy önmagukat illetõen igénytelenek voltak, s hogy egyéni életüket
áldozatul dobták oda abban a pillanatban, amint erre a veszedelmes útra léptek.28 Késõbb, közel négy évvel II. Sándor meggyilkolása után a Népakarat dél-oroszországi szervezetének
ideológusa, Lev Sternberg a következõképpen egészítette ki ezt
az érvelést: A terror egyetlen és egyúttal elégséges erkölcsi
alapja szükségessége és célszerûsége, valamint végrehajtóinak
õszinte, önzetlen indítékai; véleményünk szerint ebben a kérdésben minden további vita ésszerûtlen és terméketlen.29
Uo. 429. Érdekes, hogy egyes mai történészek tökéletesen átveszik a forradalmi narodnyikok nézõpontját és fogalomhasználatát. Így
egy egyébként ismert és tisztelt történész szövegében a cár meggyilkolásából kivégzés lesz, a Felszabadító cár Akasztó cárrá változik, továbbá kiderül, hogy Oroszország egész történetében I. Pétertõl II. Miklósig nem volt olyan véres autokrata, mint II. Felszabadító Sándor.
Troickij, Ny. A.: Narodnaja volja i jejo Krasznij terror. In: Morozov, K.
Ny. (szoszt.): Individualnij politicseszkij terror v Rosszii XIX nacsalo XX
v. Moszkva, 1996. http://www.memo.ru/history/terror/index.htm
28 Figner, Vera: Vihar Oroszország felett, 258.
29 Sternberg, L. Ja.: Politikai terror Oroszországban. In: Az újkori orosz
történelem forrásai, 266267.
27
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A terror igazolásának azonban nemcsak a külvilág felé irányuló, de a mozgalom tagjainak eligazítására, orientálására szolgáló érvei is voltak. 1878 októberében a Zemlja i Volja címû újság
elsõ számában még ez volt olvasható: A terrornak semmi köze
nincs a fennálló rend alapjai elleni küzdelemhez. Csakis egy
osztály kelhet fel a másik osztály ellen: egyedül a nép döntheti
meg a rendszert. Ezért erõink döntõ részének a nép között kell
dolgoznia. A terroristák legfeljebb afféle õrzõ csapatot alkotnak,
melynek célja, hogy megvédje ezeket a munkásokat az ellenség
orv támadásaitól.30 A tézist lényeges gyakorlati szempontokból
egészítette ki a Népakarat Végrehajtó Bizottságának 1879 õszén
kidolgozott programja. Ebben arról írtak, hogy a terroristatevékenységnek az önvédelem mellett mozgósító szerepe is van: az a
célja, hogy folyamatosan bizonyítékokat szolgáltasson arra,
hogy fel lehet venni a harcot a kormány ellen, ily módon fokozza a nép forradalmi hevületét és hitét az ügy sikeres kimenetelében, és végezetül, hogy harcképes és alkalmas erõket neveljen. A terror szerepének a radikálisok terveiben való egyre
növekvõ térnyerése együtt járt azzal, hogy bár folyamatosan a
nép akaratára hivatkoztak, a program középpontjából kikerült a
népi forradalom célja, a helyébe pedig egy szûk körû összeesküvés került: Tekintettel arra, hogy a nép elnyomott, és a kormány részleges megfékezése útján igen sokáig visszatarthatja az
általános forradalmi mozgalom kibontakozását, a pártnak magára kell vállalnia a fordulat kezdeményezését, nem szabad
addig várnia, míg a nép képes lesz nélküle is cselekedni.31
A Népakarat tagjai azonban még messzebbre mentek a terror elméleti megalapozásában. Morozov már idézett, A politikai
gyilkosságok jelentõsége (1879) címû cikkében az egyik legjobb
agitációs módszerként (kiemelés a szerzõ  F. Sz.) jellemzi ezt az
eszközt. Szerinte a titkos társaság mint szervezõdési forma
Peredovaja sztatyja iz gazeti Zemlja i Volja. 1878. ¹ 1. 25 oktjabrja.
In: Revoljucionnij ragyikalizm v Rosszii, 408.
31 A Népakarat Végrehajtó Bizottságának programja. In: Az újkori
orosz történelem forrásai, 260.
30
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mindig hatalmas erõt adott a szabadság híveinek: Ha azonban
a titkossághoz a politikai gyilkosság mint a harc rendszeres eszköze is társul, ezek az emberek igazán félelmetessé válnak ellenségeik szemében. ( ) A politikai gyilkosság a forradalom megvalósítása a jelenben. Morozov felismerte: a terroristák erejét az
adja, hogy az állam erõtlen egy láthatatlan ellenséggel szemben.
Nem tudni, honnan jelent meg a büntetõ kéz, amely miután a
kivégzést végrehajtotta, ismét eltûnik oda, ahonnan jött, egy
mindenki számára ismeretlen helyre. ( ) Ellenségeinkkel szemben a politikai gyilkosság jelenti a legfélelmetesebb fegyvert,
amelytõl sem a rettegett hadsereg, sem a kémek légiói nem képesek megvédeni õket. ( ) Ezért tartjuk a politikai gyilkosságot
az önkényuralom elleni harc egyik fõ eszközének (kiemelés a szerzõ 
F. Sz.). Így jutunk el a politikai terror eredeti értelmezésétõl egy
egészen másfajta konzekvenciákat magában rejtõ koncepcióig:
míg az elsõ a bosszúnak és önvédelemnek a kormány által kikényszerített megnyilvánulásaként, a második a rendszerellenes
harc fõ, általánosan alkalmazandó eszközeként tekint a terrorra.
1880-ban Morozov már arról írt: ha a Népakarat terroristáinak
sikerül elméletileg megindokolniuk a terrorista harc eszméjét,
illetve a gyakorlatban bizonyítani a terrorista módszerek hatékonyságát, ezzel megteremtenék a terrorizmus hagyományát, és
kizárnák a despotizmus lehetõségét a jövõben.32 A szükség
erénnyé változott. A kör bezárult.
A terror meglehetõsen gyorsan kicsúszott a mozgalom vezetõinek ellenõrzése alól, és önjáróvá vált. A II. Sándor elleni
merényletsorozat következményeit elemezve Vera Figner önkritikusan arra hívta fel a figyelmet, hogy pártja megteremtette a
dinamit és a revolver kultuszát, s dicsfénnyel övezte a terroristákat. A gyilkosság és a vesztõhely valósággal bûvöletbe ejtette az ifjúságot. Ezért érthetõ, hogy a cár elleni merényletek
olyan hangulatot teremtettek, hogy ha abbahagytuk volna terrorhadjáratunkat, akadtak volna önkéntes vállalkozók, akik 
32 Morozov, Nyikolaj: Terrorisztyicseszkaja borba. http://narovol.ru/document/morozterror.htm
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esetleg valami új szervezetbe tömörülve  folytatták volna a
megkezdett munkát, és feladatuknak tekintették volna a cár
megölését. Az újabb merényletek elõl nem lehetett kitérni.33
A terv megvalósítása ugyanakkor egyben a Népakarat végét is
jelentette. A cár meggyilkolása, amelyet a forradalom egyik fõ
eszközének tartottak, sokak reménye ellenére sem gyújtotta
lángra a népfelkelést, és nem is tudta engedményekre vagy
reformintézkedésekre kényszeríteni a kormányt. Épp ellenkezõleg: az új cár trónra lépésével konzervatív fordulatot és represzsziót, valamint II. Sándor egész addigi reformpolitikájának
revízióját idézte elõ.

33

Figner, Vera: Vihar Oroszország felett, 258., 191.
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Vera Ivanovna Zaszulics
A terrorizmustól a marxizmusig

1878 januárjában Vera Zaszulics, aki késõbb Marxszal folytatott
levelezést, majd Lenin kritikusa lett, rálõtt és megsebesítette a
pétervári rendõrfõkapitányt, Trepovot. A merénylõ bírósági tárgyalását, amely 1878. március 31-én zajlott, az évszázad pereként emlegették. A felmentõ ítélet ösztönözte Oroszországban
a politikai terrorizmus megszületését, amely 1881. március 1-jén
ért tetõpontjára II. Sándor cár meggyilkolásával. Maga Zaszulics
azonban politikai elképzeléseit illetõen nem volt terrorista. Számára a terrorizmus nem volt a politikai háború eszköze, mégis:
szubjektív szándékaitól függetlenül példaképévé vált a forradalmároknak, a modern kor elsõ nõi terroristájaként tartják számon. Oscar Wilde elsõ színdarabját Vera vagy a nihilisták (1880)
címmel Zaszulics személyének szentelte. A színdarabban hangzik el a következõ híressé vált idézet: Te bolond, Oroszországban
nincsen lehetetlen a reformokon kívül.1 A bírósági tárgyalás és a felmentõ ítélet után Vera Zaszulics eltávolodott a narodnyik ideológiától, majd eljutott a marxizmushoz; ezzel a fordulattal foglalkozik a jelen cikk.

Út a forradalmi mozgalomig

Vera Zaszulics 1849-ben Mihajlovka faluban született, nemesi
család gyermekeként. Apja a lány hároméves korában meghalt,
ezt követõen anyja kénytelen volt tehetõsebb rokonaihoz kül1 Wilde, Oscar: Vera vagy a nihilisták. http://www.rulit.net/books/
vera-ili-nigilisty-read-232975-1.html
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deni õt, mert egyedül nem tudta eltartani három gyermekét. Így
kerül Zaszulics Bjakolovo faluba nagynénjéhez és nagybátyjához. 1864-ben rokonai egy moszkvai magáninternátusba adták,
amelynek elvégzése után, 1867-ben házi nevelõnõi végzettséget
szerzett.2 1867 és 1868 között írnokként dolgozott Szerpuhov
községben, bár munkájában nem mutatott kimagasló tehetséget.
Sokat olvasott; szellemi fejlõdésére I. Sz. Turgenyev, N. G. Csernisevszkij, N. D. Dobroljubov, D. I. Piszarev, K. F. Rilejev, valamint John Stuart Mill hatott erõsebben. Mohón olvasta Csernisevszkij Mit tegyünk? címû mûvét, amely saját bevallása szerint evangéliumává vált.3 E szerzõk könyveit késõbb is gyakran kézbe vette, sõt élete késõbbi szakaszaiban önálló irodalmi és
politikai észrevételeket is megfogalmazott velük kapcsolatban.
Ez az irodalmi tradíció komoly szerepet játszott tehát abban,
hogy a fiatal Zaszulics meggyõzõdéses forradalmár lett.
Fiatalkorában esett meg elsõ gyakorlati lázadása, amely a
vallással való szakításában nyilvánult meg. Visszaemlékezéseiben a következõket írja: Ahogy telt az idõ, egyre több dolog erõsített meg abban, hogy más vagyok. Ebben az évben, életem tizenhetedik életévében nyakig voltam a megfeszített belsõ munkában: végül saját kezembe vettem a sorsomat.4 1868-ban Zaszulics nagy reményekkel költözött Pétervárra: részt akart venni
a forradalmi mozgalomban, amely azonban éppen akkor csendesedett el.
A diákmozgalmak átmeneti lanyhulása miatt Zaszulics
pedagógiai órákra iratkozott be az egyetemre, franciául tanult,
és egy szövetkezeti könyvkötõ egyesületnél kezdett el dolgozni.
Végül megismerkedett az illegalitásban mûködõ diákság egy
csoportjával egyetemi oktatójának köszönhetõen, aki egy alkalommal illegális felolvasóestre invitálta Zaszulicsot, amelyen
Nyecsajev is részt vett. Visszaemlékezéseiben olvashatjuk: FéMaxwell, Margaret: Narodniki Women: Russian Women Who Sacrificed Themselves for the Dream of Freedom. New York, 1990. 2223.
3 Zaszulics, V. I.: Voszpominanyija. http://az.lib.ru/z/zasulich_w_i/
text_1919_vospominania.shtml
4 Uo.
2
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lénkségem hamar eltûnt, kezdtem beleszólni a beszélgetésbe,
méghozzá sikerrel: engem hallgattak, és a legtöbben az én álláspontomat részesítették elõnyben. Valaki egy pedagógiáról szóló
könyvet javasolt. A pedagógia az pedagógia, de vannak a pedagógiánál fontosabb témák is, amelyek segítségével jobban kiismerhetjük magunkat az élet kérdéseiben. No de akkor mit olvassunk? Mindenki elhallgatott egy pillanatra. Ekkor elkezdtem
sorolni az általam nagyra tartott könyveket és írókat: Mirtov
Történeti leveleit, amely a Nedeljában jelent meg, John Stuart
Millt Csernisevszkij jegyzeteivel, amelyeket akkoriban esténként
én is olvastam. A legkedvesebb cikkem Dobroljubovtól a Mikor
jön el az igaz nap? volt. 5
Zaszulics visszaemlékezéseiben két nagyobb csoportba sorolta az illegális diákmozgalom tagjait: a mérsékeltebb irányvonalat képviselõ ezerovistákéba (az Ezerovszkij diák eszméit
követõ fiatalok) és a radikális irányvonalat képviselõ nyecsajevistákéba (Nyecsajev hívei). Zaszulics a nyecsajevista irányvonallal ismerkedett meg alaposabban. Mély benyomást tett rá
Nyecsajev személyisége, akinek erõs karizmáját, az emberekre
gyakorolt hipnotikus erejét utóbb így ecsetelte: Láttam, hogy
nagyon komolyan beszél a forradalomról, és hogy ez több puszta fecsegésnél: mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy
vezetõ szerepet játsszék a diákok között egy jövõbeli forradalom
megvalósítása érdekében. A forradalmat szolgálni  a legnagyobb öröm, amelyrõl valaha is álmodni mertem.6 Nyecsajev az
egyik találkozón arra kérte Zaszulicsot, adja meg a címét illegális
levelek továbbítása érdekében, amire õ így felelt: Természetesen. Alig tudok valamit, de nagyon szeretnék tenni valamit az
ügy érdekében. Nekem mindegy, hogy mit csinálok, bármiben
boldogan segítek, amiben csak tudok.7 Zaszulics forradalmi
tevékenységének ez az elsõ, futó epizódja még a határozott politikai nézetek hiányát jelezte.
1869. május 1-jén, huszonkét évesen letartóztatták a NyeUo.
Uo.
7 Uo.
5
6
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csajev-ügyben való szerepe miatt. Mint ismeretes, Nyecsajev
meggyilkolta szervezetének egyik tagját, a társait állítólag
eláruló Ivanov diákot. A közvélemény felháborodott a gyilkosságon. Zaszulics 1871-ig a Péter-Pál-erõdben raboskodott, majd
1872-ben tanúként volt jelen a Nyecsajev elleni perben. Rövid,
tömör mondatokban válaszolgatott az ügyész kérdéseire: Nem
emlékszem, Nem tudom.8 A tárgyalást követõen a novgorodi
kormányzóságba számûzték két évre. 1871-ben édesanyja támogatásával Tverben telepedett le, ahol lánytestvérével és sógorával élt együtt egy évig. 1872-ben ismét letartóztatták egy illegális
szemináriumi ügy kapcsán, konkrét bizonyíték azonban nem
volt Zaszulics ellen. Ennek ellenére végül a Szoligalics Kosztromszoj kormányzóságba számûzték. Errõl az idõszakról visszaemlékezéseiben semmit sem írt, azt azonban tudjuk, hogy Zaszulicsot megviselték a számûzetés évei, a gyakori költözködések és a kiszolgáltatottság.9
1873-ban Harkovba érkezett, ahol bekapcsolódott a narodnyikmozgalomba. Az 1870-es évek elején, mint annyi más fiatal
nõ, ebben a körben vélte megtalálni a cári rendszerrel szembeni
alternatívát. 187374 során a fiatal értelmiségiek százával vonultak ki a falura, a nép közé  mint köztudott, innen ered a mozgalom neve is.10 Nem sokkal ezután, 1875-ben Kijevbe költözött,
és kapcsolatba lépett a Déli Lázadók elnevezésû csoporttal, a
bakunyinistákból álló társasággal (ekkor a szervezet 15 fõt számlált, több mint a felük nõ volt).11 Ez idõ tájt vette kezdetét aktív
szerepe a forradalmi mozgalomban. Megismerkedett Bakunyin
mûveivel, amelyek nagy hatást gyakoroltak a fiatal Zaszulicsra.
Ugyancsak a Déli Lázadók körében ismerkedett meg Lev
Deutshcsal, aki késõbb a mensevikek egyik vezetõje lett. Az
1874-tõl kezdõdõ tömeges letartóztatások azonban a nép közé
járás bukását jelentették. A narodnyikok a bukás okainak értékelése után visszatértek ahhoz az elképzeléshez, hogy közponSiljak, Ana: Angel of Vengeance. New York, 2008. 129.
Uo. 124 133.
10 Maxwell: Narodniki Women, 24 25.
11 Siljak: Angel of Vengeance, 124 133.; Zaszulics: Voszpominanyija
8

9
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tosított, a konspiráció szabályait szigorúan követõ pártot kell
létrehozni, mivel nem láttak más lehetõséget arra, hogy a kormány erõszakos intézkedéseivel szemben ellenállást tudjanak
kifejteni. Így született meg a forradalmi propagandista köröket
egyesítõ szervezet, a második Zemlja i Volja.12 A nép körében
folytatott propagandatevékenység tartós sikertelensége azonban egyre inkább a terror felé fordította a forradalmi mozgalmak
követõit.13
Bár a kijevi Déli Lázadók csoportja 187576-ban még kötõdött a narodnyik eszmékhez, egy lépéssel elõttük járt. A tagok
fegyvert szereztek, és önvédelembõl, egy majdani letartóztatás
veszélyére készülve, lõni tanultak; maga Zaszulics is itt sajátította el a fegyverhasználat fortélyait. 1876 nyarán kiköltöztek a
környezõ falvakba, ahol a parasztság oktatásával foglalkoztak.
Zaszulics nem érezte sikeresnek a faluban tett erõfeszítéseit, így
nem sokkal késõbb Mása Kolenkinával, egyik elvtársával Pétervárra költözött.14

A merénylet és a tárgyalás

Eközben a fõvárosban egészen új mederben haladtak a dolgok.
Az 1877-es török háború nagy csalódást okozott. Az általános
elégedetlenség közepette 1877 végén kezdõdött meg az 1873 óta
folyamatosan letartóztatott 193 személynek a pere. Vera Zaszulicsot és Mása Kolenkinát megrázták az események, és úgy döntöttek, hogy lelövik a 193-ak perének gyûlölt fõügyészét, Zsele1861-ben a Kolokolban megjelent egy meglehetõsen széles körben
terjesztett röpirat Mi kell a népnek? címmel, a szerzõje Nyikolaj Ogarjov
volt. Ogarjov ebben arra a következtetésre jutott, hogy a népnek föld és
szabadság (zemlja i volja) kell. Ez lett az elnevezése annak a titkos forradalmi társaságnak, amely fõként egyetemi hallgatók részvételével
1861-ben alakult meg Péterváron. Ezt nevezzük az elsõ Zemlja i Voljának.
13 Filippov Szergej: Az orosz eszme alakváltozásai. Az orosz konzervativizmus, liberalizmus és radikalizmus. Budapest, 2010. 6870.
14 Maxwell: Narodniki Women, 2728.
12
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kovszkijt és Zsikarev szenátort, aki a nép közé járás ellen hirdetett háborút. A terv késõbb annyiban változott, hogy Zsikarev
helyett F. F. Trepovra, a pétervári városparancsnokra esett a választásuk, aki nem örvendett nagy népszerûségnek a társadalom
széles körében.15 Zaszulics 1878. január 24-én megjelent Trepov
nyilvános fogadóóráján, és közvetlen közelrõl rálõtt. A merényletet követõen csupán egy mondatot mondott: Bogoljubovért.16 Trepov azonban túlélte a támadást, a merénylõt pedig
elfogták, és bíróság elé állították. A tárgyaláson A. F. Konyi
elnökölt, a vádat K. I. Kesszel képviselte, Zaszulics védõügyvédje pedig P. A. Alekszandrov volt. Késõbb a tárgyalást, mely 1878.
március 31-én zajlott, az évszázad perének nevezték. Mind az
európai, mind az amerikai újságok  az olvasóközönség nagy
megelégedésére  részletesen tudósítottak a fiatal orosz terroristanõ perérõl, illetve felmentõ ítéletérõl.
Január 25-én, a merénylet másnapján az újságokban már
megjelentek a Trepov elleni gyilkossági kísérletrõl szóló hírek.
Ezek a cikkek kevés információt közöltek, hiszen a merénylet
tényén kívül ekkor még nem lehetett tudni semmit. Zaszulicsot
például sokáig Jelizaveta Kozlovaként azonosították, hiszen ez a
név szerepelt azon a hamis erkölcsi bizonyítványon, amely ürügyül szolgált a merénylõnek a fogadóórán való megjelenéséhez;
Trepovnak ezt kellett volna hitelesítenie.17 A cikkek ekkor még
elsõsorban Trepov egészségügyi állapotáról tudósítottak: Trepov városparancsnok az éjszakát meglehetõsen nyugodtan töltötte, azonban keveset aludt. Láza nem volt, állapota kielégítõ.18
A legtöbb figyelmet a pétervári konzervatív lapok szentelték az
ügynek, a megszokott emocionális megközelítésbõl: tragikus
esemény, a bûnözõ a fõváros lakosságából nagy felháborodást
Uo. 28.
Kropotkin, P. A: Egy forradalmár feljegyzései. http://mek.oszk.hu/
04200/04230/html/02.htm#63
17 Hrapcsenkov, Sz. P.: Visztrjel Veri Zaszulics i russzkoje obscsesztvo.
Szbornyik trudov. Tartu, 1977. 151.
18 Golosz, 1878/27. 1.
15
16
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váltott ki.19 Konyi ezzel szemben például más képet fest visszaemlékezéseiben, rámutatva arra, hogy a társadalom széles rétege nem kedvelte a merénylet áldozatát. Trepov neve ezekben
a napokban a közönyön kívül csupán hûvös kíváncsiságot váltott ki az emberekbõl. A vélemények megoszlottak: egyesek tapsoltak, mások rokonszenvet éreztek, és voltak olyanok is, akik az
egyik álláspontot se fogadták el, azonban Zaszulicsban senki se
látott gonosztevõt. Különféleképpen ítélték meg bûnét, de senki
se dobálta sárral, a Bogoljubovhoz kötõdõ kapcsolatáról pedig
nem találtak ki mindenféle rosszindulatú agyszüleményt.20
A városparancsnokot hivatalos körökben sem kedvelték
különösebben. Olyan pletykák terjedtek, hogy Trepov valójában
I. Vilmos császár törvénytelen fia. A társadalom nagy része
rosszallóan nézte hatalommal való visszaéléseit, melyek közül
az egyik a merénylet ürügyéül szolgáló eset volt: január 24-én
Trepov parancsára megvesszõzték Bogoljubov politikai elítéltet,
mert nem vette le a sapkáját a börtönbe látogató városparancsnok elõtt, ez pedig az 1863. április 17-i, a testi fenyítés tilalmáról
szóló törvény megsértése volt.21 Ahogyan a Golosz egyik szerzõje helyesen megjegyezte: Zaszulics ügye az elõzetes letartóztatással kezdõdött, január 24-én a városparancsnok fogadószobájában robbant ki, és láthatóan március 31-én fejezõdik be a törvényszéki bíróság termében.22
Az ügy vizsgálata gyors ütemben zajlott, és már 1878. február végére lezárult, az elkövetõ felett pedig március 31-én nyilvános tárgyaláson ítélkeztek. Utóbbi tény azért különös, mert
egy 1872-es törvény értelmében a politikai bûncselekményt elkövetõ vádlottakról automatikusan a Szenátus Különleges
Karpilenko, Ju. Sz.: Gyelo Veri Zaszulics. Rosszijszkoje obscsesztvo, i
szud priszjazsnyih v 1878 godu. Brjanszk,1994. 20 21.
20 Konyi, A. F: Voszpominanyija o gyele Veri Zaszulics. http://az.lib.ru/k/
koni_a_f/text_0660.shtml.
21 Nyegretov, P. I.: Naucsnije zametki k szporam vokrug processza Veri
Zaszulics. In: Voproszi Isztorii, 1971/12. 183.
22 Golosz, 1878/92. 12.
19
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Bizottsága ítélkezett. Zaszulics ügyével kapcsolatban viszont az
1864-es törvények alapján jártak el, azaz de facto figyelmen kívül
hagyták a hatályos, 1872-es törvényt. Ez azt jelentette, hogy
Zaszulics ügyének, egy politikai merényletnek eljárásjogilag
nem tulajdonítottak politikai jelentõséget. Ez meggondolatlan
lépésnek bizonyult. Március 21-én A. Je. Tyimasev belügyminiszter levélben kérte Palen igazságügy-minisztert, hogy az újságok
csak korlátozottan tudósíthassanak a perrõl, ahogyan az általában a politikai pereknél történik. Palen azt válaszolta, hogy
meg van kötve a keze: ilyen esetekben a törvények írják elõ,
hogy mi a teendõ, õ nem képes felülírni azokat. Megjegyezte továbbá, hogy a sajtó törvénytelen korlátozása csak elõsegítené az
ellenzéki hangulat megerõsödését.23
A per gyorsan az orosz társadalom érdeklõdésének a középpontjába került. Konyi visszaemlékezéseiben megemlíti, hogy a
tárgyalás elõtti napon levelek tucatját kapta, melyekben a levélírók helyet kértek az évszázad tárgyalására. A tárgyalóterem
zsúfolásig telt a közigazgatási felsõ vezetés képviselõivel. Jelen
volt többek között D. M. Szolszkij, az Államtanács tagja is. A
sajtót Dosztojevszkij, Gradovszkij, Csicserin és neves külföldi
újságírók képviselték.24
A tárgyalásra döntõ befolyást gyakorolt a védõügyvéd,
Alekszandrov taktikája: védence érdekében sikerrel alkalmazta
a közvélemény befolyásolásának módszereit. Olyannyira, hogy
késõbb, hasonló szituációkban, számos esetben az ügyvédek
ugyanezekre a módszerekre támaszkodtak híres terroristák védelme során. Alekszandrov tartalmas, formailag kifogástalan védõbeszéde mintaként szolgált az orosz bírósági retorikában.25
Amint azt egy jelenlévõ megfogalmazta, minél tovább tart a
bírósági dráma kibontakozása, annál inkább eltûnik a vádlott
személyisége, és egyre inkább úgy tûnik, mintha az mindannyiKarpilenko: Gyelo Veri Zaszulics, 28.
Konyi: Voszpominanyija
25 Baranov, A. Sz.: Obraz tyerroriszta v russzkoj kulture konca XIX  nacsala XX. veka. In: Obscsesztvennije Nauki i Szovremennoszty, 1998/2.
184.; Konyi: Voszpominanyija
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unk, az egész társadalom felett ítélkezne.26 A védõügyvéd színesen mutatta be Vera Zaszulics fiatalkorát: részletesen ecsetelte az
õt ért megaláztatásokat és kínzásokat, amelyeket korábbi letartóztatása során el kellett viselnie, és nagy hangsúlyt fektetett
Bogoljubov megvesszõzésére, amely a testi fenyítés eltörlése
után 15 évvel történt. Mindeközben Alekszandrov igyekezett
megkérdõjelezni az államellenes bûncselekmény fogalmának
értelmét, rámutatva: Amit tegnap államellenes bûncselekménynek tartottak, az ma vagy holnap tiszteletre méltó állampolgári hõsiesség lesz.27 Zaszulicsot afféle jólelkû gonosztevõként, az eszme harcosaként ábrázolta a tárgyaláson, és végsõ soron felvetette a bûntett erkölcsi felmentésének lehetõségét: Elsõ
alkalommal jelenik meg a bíróság elõtt egy olyan nõ, akinek tettében nem volt személyes indíték, sem személyes bosszú. Egy
nõ, aki bûntettét az eszméért folytatott harcért követte el. Mit
jelentett neki Bogoljubov? Nem volt se rokona, se barátja, se ismerõse. Soha nem látta, és soha nem is ismerte õt. De ahhoz,
hogy felháborodjon az erkölcsileg tönkretett embert látván,
hogy feldühödjön a védtelen ember kigúnyolása miatt, feltétlenül rokoni vagy párkapcsolatban kell-e állni az illetõvel?28
Az esküdtek mindösszesen 30 percet tanácskoztak, majd a
tárgyalóterem nagy megelégedésére felmentették Zaszulicsot.
Április 1-jén az újságok nagyrészt beérték többé-kevésbé részletes tudósításokkal vagy információkkal, illetve a jegyzõkönyv
kezdetének publikálásával. Az április 2-án és 3-án megjelent
cikkek többsége a Zaszulics iránti együttérzést és a Trepov személye által szimbolizált elnyomó Oroszország morális elítélését
tükrözte.29 Az újságok egy része a fennálló állami rend elleni
közös elégedetlenség megnyilvánulásaként értelmezte Zaszulics
felmentését. A Szevernij Vesztnyikben olvashatjuk: Mindenki
Siljak: Angel of Vengeance, 222.
Szugyebnije recsi po gyelu Veri Ivanovni Zaszulics 31 marta 1878 g.
Recs priszjazsnovo poverennovo P. A. Alekszandrova v zascsitu Zaszulics.
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/Zasulich.htm
28 Uo.
29 Karpilenko: Gyelo Veri Zaszulics, 42.
26

27
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egy kicsit rosszul érzi magát, senki sem érzi normálisnak a helyzetét. Csakis a hatalom, valamint az erõszak nyílt és becsületes
felelõsségre vonása tudná kártalanítani és megnyugtatni a társadalmat.30 A neves orosz publicista, G. Gradovszkij a következõt írta: Szeretném azt hinni, hogy Vera Zaszulics ügye nyomot
hagy maga után a belsõ életünkben, hogy ez az a krízis, ez az a
fordulópont, amely rendszerint komoly betegségeknél szokott
bekövetkezni, hogy ez az a várt és súlyos perc, amellyel kezdetét veszi a gyógyulás.31 Ilyen reakciókat látva, a kormány szigorú intézkedésekkel és megfékezéssel reagált. Április 6-án
cári utasításra a Szevernij Vesztnyik és a Russzkoje Obozrenyije
szerkesztõségét bezárták, számos egyéb újság pedig figyelmeztetésben részesült.32
Az ünneplés azonban nem volt általános. Az ítélet Konyiból
jogos félelmeket váltott ki. A tárgyalás egyik szemtanújának
megjegyzésére, mely szerint: Az orosz igazságszolgáltatás legboldogabb napja ez, Konyi így válaszolt: Ön téved, ez a legszomorúbb napja.33 Az orosz konzervatívok Zaszulics felmentését
további súlyos bajok kiindulópontjaként tekintették, illetve a
társadalomban meggyökeresedett problémák megnyilvánulásának. Egészséges-e az a társadalom, amelyben hasonló jelenségek vannak?  tette fel a kérdést a Moszkovszkije Vedomosztyi.34 A konzervatív publicista, Mescserszkij a visszaemlékezéseiben ezt írta: Vera Zaszulics ünnepélyes felmentése úgy zajlott
le, mintha egy rémálomban történt volna. ( ) Senki se tudja
megérteni, hogyan lehetett ilyen borzalmas gúnyt ûzni az államot szolgáló vezetõkkel a cári birodalom tárgyalótermében, miképpen triumfálhatott ilyen arcátlanul a lázadás, miközben,
mintegy letargikus megdermedésben, mindenki hallgatott, és
senki se mert fennhangon ellenkezni. Mescserszkij végsõ köPoszle szuda. In: Szevernij Vesztnyik, 1878/90. 1.
Golosz, 1878/92. 2.
32 Karpilenko: Gyelo Veri Zaszulics, 4344.
33 Volgin, I: Poszlednyij god Dosztojevszkovo. Moszkva,1986. 38.
34 Po gyelu Veri Zaszulics. In: Moszkovszkije Vedomosztyi, 1878/89. 34.
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vetkeztetése szerint mindenesetre Zaszulics lövése számos politikai bûncselekményt alapozott meg, amelyek egészen 1881-ig
nem szakadtak meg.35
Lev Tolsztoj is komoly aggályokat fogalmazott meg, amelyeket egyik áprilisi levelében olvashatunk: Zaszulics és Trepov
ártalmas állatok, akiket meg lehet és meg is kell ölni, mint a kutyákat. És ez nem felháborodás, ez háború. Mindenki, aki felmentette a gyilkost, és egyetértett az ítélettel, nagyon jól tudja,
hogy a saját biztonsága érdekében tilos felmenteni a gyilkosságot, ám számukra nem az a kérdés, hogy kinek van igaza, és ki
nyer. Ez egy olyan eseménysor kezdete, amelynek lényegét még
nem értjük.36
Kétségkívül jogos kérdés, hogy a felmentõ ítélet a terrorizmus akaratlan ösztönzésének volt-e tekinthetõ, és ha igen,
mennyiben. Hiszen a pert figyelemmel követõ forradalmárok
egyrészt meggyõzõdhettek arról, hogy a társadalom jelentõs
mértékben szimpatizál a hatalom elleni harccal, másrészt reményt kaptak arra, hogy mentesülhetnek a fegyveres merényletek következményeitõl, megúszhatják az egyébként szinte
biztos halálos ítéletet. Tény, hogy éppen Vera Zaszulics merénylete nyomán jelentek meg az elsõ, a politikai terrort igazoló
elméleti alapvetések. Így például A politikai gyilkosságok jelentõsége címû cikk szerzõje 1879 márciusában a következõképpen
vonta le a merénylet tanulságait: A politikai gyilkosság mindenekelõtt a bosszú aktusa. A forradalmi szervezet csak akkor nézhet nyíltan ellenségei szemébe, ha bosszút áll elpusztított tagjaiért; csakis akkor válhat egységes, oszthatatlan erõvé, és emelkedhet arra az erkölcsi magaslatra, amelyet a szabadságért
küzdõ embernek el kell érnie, hogy a tömeget követésére bírhassa. A jelenlegi helyzetben a politikai gyilkosság az önvédelem
egyetlen eszköze és a propaganda legjobb módszereinek egyiMescserszkij, V. P.: Moi voszpominanyija. Moszkva, 2003. 517.
Tolsztoj, L. N.: Polnoje szobranyije szocsinyenyij. T. 62. Moszkva,
1953. 408410. (1878 g. Aprelja 6.)
35
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ke.37 Fontos megjegyeznünk, hogy Zaszulics nem tartotta magát terroristának, de akaratán kívül is az orosz forradalmi mozgalom új korszakának egyik elindítójává vált.

Út a marxizmusig

A felmentés kihirdetése után a tömeg euforikus állapotban a
környezõ utcákra vonult, és azt skandálta: Hosszú életet Zaszulicsnak! A szabadon engedett Zaszulicsot felkapták, majd hintóba ültették. Több mint 1500 ember volt jelen, így az 1870-es
évek legnagyobb politikai demonstrációjáról beszélhetünk. A
rendõrök összecsaptak a tüntetõkkel, aminek következtében
többen megsebesültek, egy diák pedig életét vesztette. Mindeközben Zaszulicsnak sikerült elmenekülnie elvtársaihoz egy
illegális lakásba. Március 31-én a cár összehívta a Miniszterek
Különleges Tanácskozását, amelynek célja az állambiztonság
megerõsítése volt, olyan sürgõs intézkedések elfogadása, amelyek a Zaszulicséhoz hasonló esetek megelõzésére irányulnak.
Ezzel együtt még aznap megjelent a merénylõ elleni második
elfogatóparancs. Pár nappal késõbb a felmentõ ítéletet hatálytalanították, Zaszulics azonban ekkor már Genfben, Svájcban tartózkodott a barátainál.38
Közvetlenül a tárgyalás után Zaszulics a következõket
mondta Sz. M. Kravcsinszkijnek: Ha elítéltek volna, a körülményekhez mérten nem tudtam volna mit csinálni, és belenyugodtam volna a körülményekbe, mert a tudat, hogy minden tõlem
telhetõt megtettem az ügy érdekében, kielégített volna. Ám
most szabad vagyok, és újból meg kell keresnem az ügyet; ezt
megtalálnom pedig nem lesz könnyû.39 A forradalmi tevékenység világos perspektívájának a hiánya, amely a narodnyikmozgalom szervezeti gyengeségével, valamint az általános politi37 Revoljucionnij ragyikalizm v Rosszi. Vek gyevjatnadcatij. Moszkva,
1997. 413414.
38 Karpilenko: Gyelo Veri Zaszulics, 3953.
39 Zaszulics, V. I.: Sztatyi o russzkoj lityerature. Moszkva, 1960. 9.
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kai zûrzavarral állt kapcsolatban, elszomorította Zaszulicsot.
A helyzet akkor változott meg, amikor L. G. Deutsch megszökött
a kijevi börtönbõl, illetve A. V. Stefanovics, a Déli Lázadók csoport egykori tagja Genfbe érkezett. A helyi forradalmi mozgalom tagjai ezt követõen hetente többször tartottak gyûléseket, és
megosztották egymással gondolataikat. Ezeken Zaszulics fenntartásait fejezte ki a terrorcselekményekkel kapcsolatban (beleértve a sajátját is). Azzal érvelt, hogy minden egyes terrorcselekmény erõsebb és erõsebb megtorlást vált ki a kormány részérõl,
s ez egyre több forradalmár halálához vezet. Ha a forradalmárok
pártja szellemi és anyagi forrásait a terrorcselekmények megvalósítására fordítja, a párt ennek következményeképpen olyan
elit szervezetté válhat, amely nem áll kapcsolatban a munkásokkal és a parasztokkal  hangsúlyozta többször.40
1879 tavaszán Zaszulics, Stefanovics es Deutsch hamis útlevéllel visszatért Oroszországba annak érdekében, hogy támogassák Plehanovot, aki ekkor már a narodnyikok elismert szónokává vált, és megkíséreljék újraszervezni a Zemlja i Volját,
ugyanis a rendõrség sorozatos letartóztatásai miatt a narodnyikmozgalom taktikája kudarcot vallott. 1879 augusztusában a narodnyikok titkos kongresszust tartottak Voronyezsben a további
teendõk megbeszélésére, végül a kongresszus után a Zemlja i
Volja szervezeten belüli szakadás következtében létrejött a terror híveit egyesítõ Narodnaja Volja, illetve annak legfelsõbb
szerve, a Végrehajtó Bizottság, valamint a Csornij Peregyel. Ez
utóbbi szervezet nem a terrort, hanem az általános népfelkelés
elõkészítését, a paraszti tömegek forradalmi mozgósítását tekintette elsõdlegesnek. Plehanov, P. B., Akszelrod, L. G., Deutsch és
Vera Zaszulics vezette a csoportot, akik között egyetértés volt a
fõ elméleti, illetve taktikai kérdésekben. A vezetõk azonban nem
sokáig szervezkedhettek Oroszországban: a Csornij Peregyel
megalakulása után kénytelenek voltak véglegesen emigrálni az
egyre erõsödõ letartóztatási hullám miatt.41
Maxwell: Narodniki Women, 3132.
Zaszulics: Sztatyi o russzkoj lityerature, 10.; Filippov: Az orosz eszme alakváltozásai, 6870.
40
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1880 januárjában visszatértek Genfbe. A Csornij Peregyel
tagjai a tudományos szocializmus teóriájának elemzéséhez fordultak, és megismerkedtek a nyugat-európai munkásmozgalommal. Genfben Zaszulics közeli kapcsolatba került Plehanovval, aki nagyra értékelte Zaszulics meglátásait, és mindig kikérte
véleményét a forradalom elméleti, illetve gyakorlati kérdéseivel
kapcsolatban. Plehanov úgy látta, Zaszulics filozófiai-irodalmi
mûveltsége, önálló gondolkodásmódja ritkaságnak számít a forradalmárnõk között.42
Plehanov hatására az emigránsok egyre inkább a szocializmus akkori legnagyobb nemzetközi tekintélyének, Marxnak a
közgazdasági-filozófiai módszereihez és elméleteihez fordultak.43 Zaszulics politikai-intellektuális fejlõdésének meghatározó
eleme volt Marx, akinek A tõke címû munkájával már túl a harmincon ismerkedett meg. Forradalmárrá válása szempontjából
intellektuális fordulópontnak a korábban is ismert Csernisevszkijen és Dobroljubovon kívül elsõsorban õ számított. Az
elvtársak Marx elmélete alapján új tudományos és fogalomalkotói korszak kezdetén érezték magukat. Az eredetileg a nyugat-európai országokra kidolgozott marxizmust az oroszországi
gazdasági és társadalmi fejlõdés viszonyrendszerére próbálták
adaptálni. Ez volt az elõzménye a Zaszulics és Marx közötti híres
levélváltásnak, amelynek az elemzése egy külön tanulmány témáját képezheti.

Epilógus

Az emigrációban Zaszulics kulcsszerepet játszott a tudományos
alapokon álló orosz marxizmus elméletének megalapozásában.
1883-ban Plehanovval és Akszelroddal megalapították a Munka
Felszabadítása nevû csoportot, amely határozottan bírálta a narodnyik eszméket és a politikai terrorizmust, továbbá deklarálta,
hogy legsürgetõbb célja a marxizmus eszméinek terjesztése és az
42

43

Zaszulics: Sztatyi o russzkoj lityerature, 10 11.
Uo. 10 11.
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önálló oroszországi marxista munkáspárt megteremtése. A csoport a munkásmozgalomtól való elszigeteltsége ellenére is nagy
jelentõségû volt a marxizmus oroszországi elterjesztésében és az
oroszországi szociáldemokrata párt megalakításának elõkészítésében. A marxizmus oroszországi propagálásában nagy szerepet
játszott Plehanov és Zaszulics irodalmi tevékenysége, akik mindenekelõtt oroszra fordították a tudományos szocializmus alapmûveit; Zaszulics jegyezte egyebek mellett A filozófia nyomorúsága, illetve A szocializmus fejlõdése az utópiától a tudományig címû
Marx- és Engels-mûvek fordítását. Zaszulics Marx halála után
Engelsszel folytatott levelezést, akivel személyes jó kapcsolatot
alakított ki.44 1885-ben Engels a következõt írta Zaszulicsnak:
 büszke vagyok rá, hogy az orosz ifjúság közt van egy párt,
amely nyíltan és köntörfalazás nélkül elfogadja Marx nagy gazdasági és történelmi elméleteit, és határozottan szakított elõdeinek minden anarchista és némileg szlavofil hagyományával.
S maga Marx ugyanilyen büszke lett volna erre, ha valamivel
tovább él. Ez olyan haladás, amely nagy jelentõségû lesz Oroszország forradalmi fejlõdése szempontjából. Marx történelemelmélete szerintem alapfeltétele minden rendszeres és következetes forradalmi taktikának; hogy ezt a taktikát megtaláljuk,
csak alkalmazni kell az elméletet az illetõ ország gazdasági és
politikai viszonyaira.45

Subina, E. V.: Filoszofszko-szocialiszticseszkoje vzgljadi Zaszulicsa
(18671903). Leningrád, 1984. 23., 9 10.
45 Karl Marx és Friedrich Engels Mûvei. 36. köt. Budapest, 1978. 304.
44
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Állam és formalizmus

A szobrászok  mondta Merkurov szobrászmûvész az építészek kongresszusán  megbíztak, hogy adjam át önöknek: tegnap agyoncsaptuk az utolsó formalistákat is (nevetés, taps). Személy szerint én egymagam nyolcat csaptam
agyon (viharos taps). (1936. február 13.)1

A totalitárius nagy kulturális forradalom nyitó évében  1936ban  a pártállam csúcsairól levezényelt antiformalista kampány fõ céltáblája Dmitrij Sosztakovics és Kisvárosi Lady Machbet
címû operája lett. Hasonlóképpen formalizmusa miatt tiltották
be egy évvel késõbb Szergej Eisenstein Bezsin rétje2 címû elsõ
hangosfilmjét, és semmisítették meg összes kópiáját (csak néhány vágókép és standfotó maradt belõle), és a nagy filmrendezõnek nemcsak alkotói pályája, de élete is kockán forgott egy
ideig: Borisz Sumjatszkij, a nagy hatalmú filmfõigazgató legalábbis ki akarta õt radírozni a szovjet filmgyártásból.3 És mégis,
bár Sosztakovics és Eisenstein neve is szerepelt a proskribált
balos mûvészek listáin, nemcsak túlélték mindketten a nagy
terror (19371938) éveit, de az ellenük indított hajszát követõen
Sztálin mûvészi tehetségüket a rendszer szolgálatába állította,
1 Idézi: Papernij, Vlagyimir: Kultura Dva. Ann Arbor, 1985. 138.
(CGALI, 674, 2, 32, l.44.)
2 Az 1937. március 5-én Sz. Eisenstein filmrendezõ »Bezsin rétje«
címû filmjének rendezésérõl, a film elkészült részeinek megtekintésérõl
és a forgatókönyvrõl elfogadott KB-határozatot lásd In: Vlaszty i hudozsesztvennaja intelligencija. Dokumenti CK RKP(b)-VKP(b), VCSK-OGPUNKVD o kulturnoj polityike, 19171953. Moszkva, 1999. 354.
3 Lásd ehhez: Sumjatszkij, Borisz: O filme Bezsin lug. In: Pravda,
1937. március 19. 3.; Lásd még Sumjatszkijnak a Bezsin lug betiltása
kapcsán filmes és írói körökben kibontakozó felháborodásáról és ellenállásáról beszámoló 1937. március 28-án keltezett, Molotovhoz írott feljelentõ levelét: In: Vlaszty i hudozsesztvennaja intelligencija, 357358.
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már amennyire ilyen formátumú mûvészek esetében ez lehetséges volt. Ezzel szemben a színházi október meghirdetõjét, a
szovjet avantgárd színház megteremtõjét, Vszevolod Mejerholdot vagy a húszas évek forradalmi prózájának egy-egy remekmûvét megalkotó Iszaak Babelt (Lovashadsereg) és Borisz Pilnyakot (Meztelen év), vagy a LEF (Mûvészet Balfrontja) köréhez
tartozó drámaírót és teoretikust, Szergej Tretyakovot, akit
Berthold Brecht mestereként tisztelt, a hatalom feje javíthatatlannak, azaz használhatatlannak ítélte, s ezért nemcsak mûveiket távolíttatta el az új, monumentalista, pszeudoklasszicista,
pszeudonépies, de feltétlenül mindenki számára érthetõ totalitárius tömegkultúra útjából, hanem õket magukat is az életbõl; a
javíthatatlanokkal szemben 1937 után a tarkólövés vagy a láger
jelentette a sztálini hatalom ultima ratióját: van formalista  van
probléma; nincs formalista  nincsen. Vagy másként, a terror igazolására e korszakban elõszeretettel idézgetett gorkiji szentenciával: ha az ellenség nem adja meg magát  márpedig a javíthatatlan formalista, aki nem akarja vagy nem képes letenni a
mûvészet fegyverét, feltétlenül ellenség! , akkor agyonlövik.

Forradalom és formalizmus

A formalizmus  mint az állam fõ ellensége a mûvészetben  a
20-as évek magát baloldaliként meghatározó avantgárd mûvészetével vált egyjelentésûvé, a formalizmussal azonosított
mûvészeti baloldaliság, balosság (levackij, levacsesztvo, levizna) pedig szitokszóvá. Minden bizonnyal azért is, mert a kapitalizmust restauráló, tehát jobboldali NEP-et (1923 1928),
majd Sztálin 1929-tõl kibontakozó bonapartista ellenforradalmát balról, az októberi forradalom eredeti célkitûzései felõl
támadó Trockij és hívei baloldali ellenzékként határozták meg
magukat a pártban, kizárásuk után pedig az új, sztálinista párttal és az egész sztálini rendszerrel szemben is. Mivel a forradalmi avantgárd mûvészet  Majakovszkijtól Mejerholdig, Babeltõl
Sosztakovicsig  a 20-as években maga is baloldalinak (LEF 
Levij Front Iszkussztv) nevezte magát, a mûvészi forma és az

4.szovjet t rt.qxd

2015. 01. 15.

Állam és formalizmus

13:05

Page 237

237

életforma (bit) forradalmi megújításának programját helyezve
szembe a klasszikus akadémista-realista formakánonnal és a kispolgári életformával, már ezzel rossz hírbe keveredett. A balosság Sztálin számára egyértelmûen a trockizmussal, az ellenzékiséggel volt egyjelentésû. A formalizmus valamilyen mûvészeti trockizmusnak minõsült, és olykor  mint a szuperformalista, a formalizmusnak saját nevébõl képzett még és még roszszabb csengésû nevet (mejerholdovscsina) adó Mejerhold esetében  a mûvészeti trockizmus koncepciós vádját a politikai
trockizmus éppoly koncepciós vádjával kapcsolták össze. A sztálini nagy kulturális forradalom újonnan alapított hivatalos
orgánuma, a Szovjetszkoje Iszkussztvo 1937. április 29-i számában V. Visnyevszkij színpadi szerzõ a Mérjünk végsõ csapást a
trockistákra a mûvészetben (Dobity trockisztov v iszkussztve) címmel
írt megsemmisítõ cikket a már rég bukott RAPP-isták, averbahisták ellen, akik  annak idején  szintén nem keveset tettek a
formalisták, a forradalmi avantgárd olyan kimagasló tehetségû képviselõinek besározásáért, mint Majakovszkij vagy
Mejerhold, igaz, ekkor õk már a másik pólust, a nyers valóság
részleteiben elveszõ naturalizmus balos szélsõségét testesítették meg. Mert  mint még visszatérek rá  itt is, mint a sztálinizmus történetében mindig, kétfrontos harc folyik: egyfelõl a formalizmus (a forma naturalistái), másfelõl a naturalizmus (a
tartalom formalistái) ellen.
De mindezen túl, a mûvészeti hagyománnyal radikálisan
szakító, az újítás szabadságát zászlajára tûzõ, a forradalmat esztétikai síkon  a forma síkján  megvalósító avantgárd túlságosan
autonóm képzõdmény volt a totális állam szempontjából, és
használhatatlan a társadalmi tudatformálás, a tömeghatás szempontjából. Alkotói saját forradalmi elkötelezettségük és szerepvállalásuk okán formáltak jogot az új mûvészet státuszára, saját
esztétikai programjuk alapján akarták mûveikkel a forradalom
ügyét szolgálni, akkor is, amikor ennek az ügynek a helyét már
rég a forradalomból kinõtt, de a forradalom értelmét, céljait
meghamisító és felszámoló totális állam ügye foglalta el, és amikor szolgálni már csak az államot lehetett, méghozzá egyféleképpen: úgy, ahogy azt az állam elképzelte, akarta és megkö-
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vetelte. A forradalmi avantgárd szolgálataira a totális állam nem
tartott igényt, alkotóit pedig, ha nem tudta saját szekerébe fogni,
kitörölte a kulturális életbõl, gyakran pedig  elsõ helyen az
ideológiailag legveszélyesebbekkel: az írókkal, a Szó letéteményeseivel  törölte õket az élõk sorából is.
A baloldali mûvészek, a forradalmi múlt e tovább élõ maradványai  az 1936-ban már hat éve halott és hatéves agyonhallgatás után hirtelen az állam képére és hasonlatosságára újrateremtett Majakovszkij kivételével4  csakugyan nem feleltek meg
a totalitárius realizmus közérthetõségi követelményének  a
totális giccsnek , még ha egyes esetekben tõlük telhetõen szerettek volna vagy igyekeztek is megfelelni. (Példaként elég talán
Dziga Vertov Bölcsõdal címû 1937-ben elkészült, Sztálin személyi
kultuszát és a sztálini rendszert a forradalmi avantgárd dokumentarista filmnyelvén artikuláló  poetizáló, racionalizáló,
igazoló  filmjének hivatalos elutasítása és forgalmazásának
gyors leállítása. Vertov javíthatatlannak bizonyult, mert forradalmi filmes látásmódja, eredeti mûvészi módszere, maga teremtette dokumentumfilmes mûfaja és nyelve feladása nélkül
akarta a totalitárius állam- és vezérkultuszt szolgálni, ami contradictio in adjecto volt, és büntetése  az õ esetében csupán a teljes mellõztetés  nem maradhatott el. Hasonlóképpen nem sikerült fából vaskarikát csinálnia a 30-as évek közepétõl Mejerholdnak és Babelnek sem, noha õk is megpróbálkoztak vele, ám 
egyrészt, mert írók voltak, a logokratikus hatalom számára legveszélyesebb fegyver, a Szó birtokosai, másrészt, mert személyes
kapcsolataik révén erõsen kötõdtek az 193738-ban Sztálin által
megsemmisítésre ítélt régi bolsevik establishmenthez, nem beszélve kiterjedt külföldi kapcsolataikról  életükkel fizettek javíthatatlan formalizmusukért.
A 20-as évek avantgardistái a 30-as évekre bizonyos értelemben csakugyan formalistákká, úgyszólván az avantgárd manieristáivá lettek: Dziga Vertov vertovistává, Mejerhold mejerholdistává és így tovább. A mûvészi forma forradalmasítása ekJ. V. Sztálin  Lilja Brik hozzá írt segélykérõ levele. Piszmo L. Ju Brik
I. V. Sztalinu. In: Uo. 270 272.
4
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kor már semmiféle  politikailag vagy akárcsak líraian  igaz tartalmat nem fejezhetett ki: a forradalom ügyét csak az állammal
szemben lehetett volna képviselni, megalkuvás nélkül, ellenállva és harcolva a lényegét tekintve ellenforradalmi  bonapartista
 sztálini rendszerrel. A szovjet avantgárdnak azonban nem volt
(és aligha lehetett volna) egy második, rendszerellenes ellenzéki
kifutása: képtelen volt alkotó módon, az ellenállásból új mûvészi
erõt merítve szembehelyezkedni a mindenen elterpeszkedõ, legitimitását hazug módon a forradalomból eredeztetõ, a folytonosság látszatát fenntartó totalitárius állammal. Erre a mûvészi
és erkölcsi ellenállásra ettõl kezdve csak a forradalomtól eredendõen idegen, az avantgárd formanyelvet és szellemiséget
elutasító, a kulturális hagyomány folytonosságát fenntartó konzervatív orosz modernek voltak képesek, olyanok, mint Ahmatova
vagy Mandelstam, Bulgakov vagy Cvetajeva. Az avantgárd mûvészi autonómiája, formai merészsége a 30-as évekre kiüresedett, esztétikája funkciótlanná vált: már csak emlékeztetett arra
a korszakra, amelynek ethoszát, sajátos rendszerét, intézményeit Sztálin erõszakkal, tömegterrorral, végül pedig a  rá nézve puszta létezésével is folytonos potenciális veszélyt jelentõ 
régi bolsevikok fizikai megsemmisítésével teljesen eltörölte.
Ezért tekinthetõ a nagy terror  idõszaka nyitányának a forradalmi avantgárd mûvészet maradványainak felszámolására és
eltakarítására irányuló antiformalista kampány, amelyben a balosság és a mejerholdizmus (mejerholdovscsina) mellett a trockizmus a leggyakrabban visszatérõ ideológiai stigma.5 Az 1936-os
év az antiformalista kampánnyal, a mejerholdovscsina elleni
harccal kezdõdik, és Jezsov belügyi népbiztossá kinevezésével, a
jezsovcsina (jezsovizmus vagy jezsovi rémuralom) kiteljesedésével végzõdik. Zinovjevet, Kamenyevet és társaikat az elsõ
moszkvai kirakatperben hozott ítéletek alapján 1936 augusztusában végezték ki. Ezt a pert még a régi belügyi népbiztos,
5 Az antiformalista kampány húszas évek közepéig visszanyúló
elõzményeirõl bõvebben lásd: Vihavajnen, Timo: Vnutrennyij vrag. Borba
sz mescsansztvom kak kulturnaja misszija russzkoj intyelligencii. Szentpétervár, 2004. 261277.
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Jagoda készítette elõ. Nem sokkal késõbb azonban õ is követte a
vérpadra azokat, akik az õ közremûködésével jutottak oda. Pontosan egy hónappal az elsõ kivégzések után, 1936. szeptember
25-én jelent meg Sztálin és Zsdanov Szocsiból Molotovnak és
Kaganovicsnak címzett távirata a Pravdában a következõ vészjósló szöveggel: Véleményünk szerint elkerülhetetlenül szükségessé és sürgetõvé vált Jezsov elvtárs kinevezése a belügyi
népbiztosság élére. Jagoda (az õ neve mellett sokatmondóan
már nem szerepel az elvtárs szó, a szerzõ  Sz. Á.) határozottan úgy mutatta meg magát, mint aki nyilvánvalóan képtelen a
trockista-zinovjevista blokk leleplezésére. Az OGPU ezen a téren négyéves lemaradásban van. Ez már minden pártmunkásnak és az NKVD munkatársai többségének is feltûnt.6 A Sztálin
által elindított nagy terror véres káoszát joggal lehetett volna a
Sosztakovics-operát támadó névtelen Pravda-cikk elhíresült címével úgy jellemezni, mint zûrzavart politika helyett (szumbur vmeszto polityiki). A zûrzavar végül olyan mértéket öltött,
hogy a kezdeményezõk maguk állították le, és  a jól bevált
módszerrel  Jezsov nyakába varrták: a terror zûrzavarának félhivatalos neve jezsovscsina (jezsovizmus) lett (ahogy a formalizmus zûrzavarának neve mejerholdovscsina).

A formalizmus mint a baloldali mûvészet
gyermekbetegsége

A formalizmus stigmáját korántsem azok a mûvészek és mûalkotások kapták meg, akik és amelyek az artisztikusan kifinomult formamûvészetet, a tiszta költészetet (la poésie pure)
vagy a nyers valóságtól, a kaotikus életfolyamattól, az anyagi
világtól  esztétikai vagy vallási alapon  elzárkózó lart pour
lart-t képviselték, vagy akik a mindenféle konkrét tartalomtól
megtisztított, szabad formajátékban látták az igazi mûvészetet.
Még csak nem is az irodalomtudományban létrejött formális
módszer  híveit stigmatizálták így, hiszen õk maguk vallották
6

Doklad Hruscsova na zakritom zaszedanyii XX szjezda KPSZSZ. 1920.

4.szovjet t rt.qxd

2015. 01. 15.

Állam és formalizmus

13:05

Page 241

241

magukat formalistának, s jóllehet a formalisták moszkvai iskolájának olyan emblematikus képviselõi, mint Viktor Sklovszkij
vagy Jurij Tinyanov  a leningrádi formalistáktól eltérõen  kifejezetten a klasszikusokat megtagadó, a mûvészi formát forradalmasító, kánondöntõ, kísérletezõ, újító baloldali mûvészethez
kötötték elméletalkotói és értelmezõi-kritikusi tevékenységüket,
döntõen a Majakovszkij alapította, majd újraalapította LEF, illetve Novij LEF (Levij Front Iszkussztv  Mûvészet Balfrontja)7
folyóirathoz és szerzõi köréhez, az antiformalista kampánynak
nem õk, hanem mûvészek és mûvészi alkotások lettek a céltáblái
(a mûvészi formalizmust pártoló, igazoló kritikusok és teoretikusok csak mellékesen, a csábítók vagy a felbujtók szerepében
kaptak a kampány hevében egyet-egyet a fejükre, mint például
Sosztakovics esetében Szollertyinszkij).
A fiatal Sosztakovics is ehhez az esztétikai értelemben  a mûvészi forma értelmében  baloldali mûvészethez tartozott. Legközelebbi barátai és alkotótársai között ott találjuk a zsenialitását
elsõk közt felismerõ Majakovszkijt, Mejerholdot vagy éppen
Rodcsenkót és Tretyakovot. Elég talán most felidézni az elhíresült fotók egyikét, amelyen a még szinte gyermekképû, egészen
fiatal Sosztakovics a zongoránál ül, mellette a kottát fürkészõ
Mejerhold, fölöttük pedig a révedõn a fényképezõgép lencséjébe nézõ, cigarettázó Majakovszkij termetes alakja és a tar koponyájú Rodcsenko áll. Majakovszkij 1930-ban öngyilkosságot
7 A LEF  írta 1929-ben Majakovszkij  a mûvészetek balfrontját
jelöltem, amely a baloldaliság formális jegye alapján egyesítette a kultúra
legkülönfélébb munkásait, feltételezve, hogy a baloldaliság azonos a forradalmisággal. Ez helyes álláspont a rombolás idõszakában  amikor a lényeg
az, hogy elvessük a régi kacatokat. A pszichologizmus elvetése, a naturalizmus elvetése, a könyvízû klasszikusok elvetése, a regényes hazudozás elvetése, az idealista kritika elvetése egy sorba állította a formalista
Sklovszkijt, a marxista Arvatovot, a ténygyûjtõ Tretyakovot, a stiliszta Paszternakot, az értelmentúli Krucsonihot, a karcolatokat író Aszejevet. ( ) A puszta
baloldaliság ma kevés. A baloldaliság, az alkotói leleményesség számunkra kötelezõ. De a teljes baloldaliságból csak azt ragadjuk ki, ami
forradalmi. Majakovszkij, Vlagyimir: (Elvtársak!) In: Uõ: Oroszország, a
mûvészet és mi. Budapest, 1979. 90. (Kiemelés  Sz. Á.)
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követett el, Mejerholdot 1940-ben kivégezték, Rodcsenko  fõleg
a technikai kép alábecsülésének köszönhetõen  a kulturális élet
perifériájára szorult, Sosztakovics pedig örökre hátat fordítva a
librettónak, tehát szöveghez kötött opera buffa mûfajának, mûvészi zsenialitását szimfóniák komponálásában teljesítette ki, és
a szovjet korszak népszerû, gyakran slágerré vált filmdalainak
írásában váltotta aprópénzre (csak kevésen múlott, hogy nem õ
nyerte meg az 1940-ben az Internacionálét felváltó új szovjet himnusz zenéjére kiírt pályázatot, amiért Sztálin személyesen fejezte ki neki sajnálkozását).
A formalizmus vádja szórványosan  de nem az állam csúcsairól  már a 20-as évek közepétõl megjelent a baloldali mûvészettel szemben. Elég talán az épületes szójátékra utalni:
LEF = blef , azaz: a LEF nem más, mint blöff. Ekkor még nem
a hatalom, hanem a forradalmi, az új vagy a proletár mûvészet státuszáért küzdõ irányzatok (proletárdiktatúra, proletárállam, proletárkultúra és proletármûvészet) vágják a formalizmus vádját osztályidegen értelmiségi riválisaik fejéhez. A balosság vagy a formalizmus ekkor még csak azt jelenti, hogy
az 1917-ben  addigi forradalmi mûvészi programjuknak és politikai rendszerellenességüknek megfelelõen  a bolsevik forradalom mellé állt avantgardista értelmiségi mûvészek mûvei a tömegek
számára idegenek, túlbonyolítottak, kiagyaltak, érthetetlenek. Nem a
tömegek, nem a proletariátus mûvészete ez, ezért is nem érti és
utasítja el a széles közönség. Az elsõ, amire az elvtársak figyelmét felhívom  válaszol 1923-ban a »magát nem értik a munkások és a parasztok« típusú vádakra Majakovszkij , az a sajátos
jelszavuk, hogy »nem értem«. Próbálnák csak meg ezt valamilyen más területen hangoztatni. Egyetlen választ kapnának: »Tanulják meg!«8 Hasonlóan érvel egy másik futurista, Szergej Tretyakov is: A FUTURISTA MÛVEKET NEM ÉRTIK A TÖMEGEK.
Minden a világon, ami nem érthetõ, az emberi gondolkodás kitartó munkája révén alakul át érthetõvé. Két okból lehet valamit
nem érteni: 1. mikor nehéz megérteni, mert nem elegendõ a
8 Majakovszkij, Vlagyimir: Hozzászólás a Futurizmus ma vitához. In:
Uõ: Oroszország, a mûvészet és mi, 77.
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tapasztalatunk hozzá, és 2. amikor az ember NEM AKAR MEGÉRTENI valamit. A megértés nehézségeit fáradsággal lehet csak

leküzdeni. Vették-e a fáradságot a futuristák megértéséhez?
A tömegek  nem. A tömegekben olyasféle elképzelés él a költészetrõl, mintha tejbepapi lenne. Magától sétál be a szájukba, és
csúszik le a torkukon, és odabenn magától megemésztõdik. ( )
A futurizmus örül neki, ha termékeinek elsajátítása nehézségekbe ütközik, mivel azt a feladatot tûzte maga elé, hogy minden befogadóját a NYELV AKTÍV TEREMTÕJÉVÉ teszi.9 Nem
érthetõ  ez annyit jelent, hogy nem kell, nincs létjogosultsága, kiiktatandó a törvényesített, azaz kanonizált vagy hivatalos mûvészet körébõl. A közérhetõség-ideológia legszélsõségesebb képviselõivel szemben a húszas évek végén falhoz
szorult avantgárd már csak üres retorikával tud védekezni: Teljesen megengedhetetlen és felháborító hozzászólások hangzottak el a balfrontos, a baloldali stb. mûvészekkel kapcsolatban.
»Menjenek Nyugatra!« Miért mi? Menjenek maguk!10  kiabál
vissza ellenfeleinek az a Vlagyimir Majakovszkij, akit öngyilkossága után hat évvel  baloldali, azaz formalista bûnei elengedésével  Sztálin a hivatalos, tehát közérthetõ szovjet tömegmûvészet szentjévé avat és klasszicizál.
Mindenesetre a formalizmus, az érthetetlenség vádjával
a 20-as évek végéig még nem a szovjet mûvészetbõl kívánták
kiközösíteni a baloldali mûvészetet, vagyis az avantgárdot (a
húszas években a szovjet mûvészet fogalma még ismeretlen
volt!), hanem csak a hivatalosan elismert mûvészet státuszáért 
proletkultusok, proletárírók és avantgardisták, útitársak között 
folyó versenybõl. Ahogyan a 20. században  teljes elitek leváltását, részleges vagy teljes cseréjét is magukban foglaló  radikális társadalmi változások, rendszerváltások idõszakaiban
újra meg újra bekövetkezett, az új kulturális elit státuszáért folyó
Tretyakov, Szergej: LEF i NEP. In: LEF  Zsurnal Levovo Fronta,
1923/2. 77.
10 Majakovszkij, Vlagyimir: Hozzászólás az októberi forradalom tízéves
évfordulója tiszteletére rendezett Szovnarkom-kiállítás mûvészeti alkotásainak
vitájához. In: Uõ: Oroszország, a mûvészet és mi, 167.
9

4.szovjet t rt.qxd

244

2015. 01. 15.

13:05

Page 244

SZILÁGYI ÁKOS

harcban egyfelõl a relatíve erõsebb kulturális tõkepozíciókkal rendelkezõ értelmiségi csoportok bizonyított és elismert szellemi
teljesítményeik, innovatív mûvészi produkciójuk, ideológiai fölényük alapján követelték maguknak ezt a státuszt, míg  másfelõl  a kulturális tõkének szûkében lévõ, feltörekvõ csoportok
a származásra (a kommunista rendszerváltások során a szociális
származásra, osztályszármazásra, a fasiszta rendszerváltások során a biopolitikai faji származásra, olykor a kereszténységellenesen fajiként értelmezett keresztény származásra) és a származásból eredeztetett morális, politikai kiválóságra, mûvészi hitelességre, szociális igazságra, osztályösztönre (másutt: faji
ösztönre) alapozva igényeltek monopóliumot maguknak a kultúra területén, követelték, hogy az új állam õket ismerje el saját
kulturális elitjeként, nekik adja át a kultúra irányítását, õket támogassa és finanszírozza minden rendelkezésére álló anyagi és
politikai eszközzel. Elõbbire a forradalmi avantgárdhoz kapcsolódó értelmiségi csoportok, utóbbira a proletkult tömegmozgalma, majd a RAPP, a proletárírók (más mûvészeti területeken:
proletárzenészek, proletár-képzõmûvészek stb.) nyomulása lehet meggyõzõ példa. Maga az állam, csúcsán a politikai diktatúrát gyakorló kommunista hatalommal, a húszas években még
 ha nem is elfogulatlanul, de döntõen  kívülrõl, felülrõl nézte
az irányzatok harcát vagy versengését, nem kívánta lezárni ezt a
versengést, egyetlen irányzatnak sem akart monopóliumot adni
a kultúra területén. Még nem merült fel egy állammûvészet
vagy állami tömegmûvészet igénye: a NEP korszakában a kereskedelmi kultúra, a piaci mûvészeti kínálat a tömegkultúra  a
forradalmi vagy baloldali avantgárd mûvészetet és programját
szakadék választja el nemcsak az ország paraszti többségének
ízlésvilágától és mentalitásától, de a kispolgári és munkástömegek igényeitõl is. Ebbõl a szempontból a proletárírók, proletárfestõk stb. szintén alkalmatlanok voltak valamilyen új tömegkultúra létrehozására és a kereskedelmi tömegkultúra leváltására. Ennek igénye akkor merül fel, amikor a kereskedelmi tömegkultúrát a NEP-pel együtt felszámolja az 1929-es sztálini
rendszerváltás, és a piaci tömegkultúra helyén vákuum kelet-

4.szovjet t rt.qxd

2015. 01. 15.

Állam és formalizmus

13:05

Page 245

245

kezik, amelyet semmiféle proletármûvészet és semmiféle kísérleti avantgárd mûvészet nem tölthetett be, függetlenül a közöttük húzódó esztétikai és szellemi nívókülönbségtõl. Ezt a vákuumot a harmincas évek közepétõl fokozatosan az állam töltötte be
azzal a maga hasonlatosságára és képére formált tömegkultúrával, amely minden mûvészeti ágban, de még a mindennapi kultúrában is a totalitárius realizmus giccsének felelt meg.
A formalizmus mint ideológiai átokformula a RAPP-ista kritika
találmánya volt 1929 és 1933 között, és döntõen az avantgárd
mûvészetet sújtotta. Innen vette át  a RAPP felszámolása után
és a RAPP-ista irányzati jelleget gondosan lehántva róla  az új,
immár irányzatok fölötti állami mûvészet  szocialista realizmus 
ellenfogalmát alkotva meg a formalizmusból (formalizmus =
antiszocialista antirealizmus) az 1936 elejétõl kibontakozó sztálini kulturális forradalom. Ettõl kezdve nem a mûvek eszmei
tartalmában, mondanivalójában keresték az ideológiai elhajlást
és a politikai ellenségességet, hanem a mûvek esztétikai megformálásának módjában, a formaeszközökben, a stílusban, a mûfajban. A formálási elvek és módok minõsültek át szovjetté és
szovjetellenessé, népivé és népidegenné, sztálinistává és
trockistává. A formalizmus a mûvészetben  a szó szoros értelmében  trockista elhajlásnak minõsült, amelybõl a nagy terror  koncepciós vádjaiban, illetve az áldozatok kínvallatással kiszedett beismerõ vallomásaiban a trockizmussal való tényleges
politikai együttmûködés, szövetkezés, összeesküvés lett, bár a
formalistaként megbélyegzett legnagyobb mûvészek közül jószerével csak Mejerhold esetében vált az esztétikai ellenforradalmiság (a tegnapi forradalmiság) államellenes bûncselekménnyé, politikai összeesküvéssé, trockizmussá, hazaárulássá.
Igaz, Mejerholdot a formalizmus atyamesterének, az õsbûn elkövetõjének, a formalizmus nagy csábítójának, a két lábon járó
formalizmusnak tekintették, úgyhogy a nevébõl képzett mejerholdizmus már nem is a bûnben fogant formalizmus szinonimája volt, de a formalizmus legfelsõ foka.

4.szovjet t rt.qxd

246

2015. 01. 15.

13:05

Page 246

SZILÁGYI ÁKOS

A formalizmus mint elfajzott mûvészet

A formalizmus  helyesebben a formalistának bélyegzett mûvészek és mûvek  ellen folytatott kampány nyelvében  mint
Hans Günther írja11  hemzsegnek az olyan kifejezések, amelyek
eredete Max Nordau12 egykor divatos, utóbb inkább hírhedt
Entartung (1893), vagyis Degeneráció (más fordításban: Elfajzottság) címû könyvére nyúlik vissza. Az igazi, az egészséges, a természetes mûvészet egyszer a degenerált, elkorcsosult formalista
mûvészettel kerül szembe, másszor az enervált, erõtlen, dekandens balossággal, megint másszor az ideológiai mennyek országának festett valóságát eltorzító, a felemelõ egész helyett a
lehangoló részletekben elveszõ naturalizmussal.
Max Nordau a gyökértelen individualizmuson és a felvilágosodás racionalizmusán, a formális ész uralmán alapuló modern világ népszerû kultúrkritikusának említett könyve a fin de
siècle Oroszországában is rendkívüli sikert aratott (a marxista
Plehanov, Lunacsarszkij és Gorkij is elõszeretettel hivatkoztak
rá), számtalan fordítást és kiadást ért meg, és mély nyomot hagyott az orosz értelmiség gondolkodásában. Gorkij Paul Verlaine
és a dekadensek címû 1896-os írása például teljes mértékben átveszi Nordau terminológiáját, s aligha véletlen, hogy az antiformalista kampány közepette, 1937-ben a Zvezda folyóirat éppen
Gorkijnak ezt a korai cikkét találja újraközlendõnek, égetõen
aktuálisnak. A modernizmus elleni sztálini kampány csak kevéssel elõzte meg az Entartete Kunst címen megrendezett hírhedt
náci kiállítást Németországban. A kiállítási katalógus a Führer
szavait idézi arról, hogy a német nép német mûvészetet akar,
Günther, Hans: Totalitarnaja narodnoszty i jejo isztoki. In: Uõ  Dobrenko, Jevgenyij (red.): Szocrealisztyicseszkij kanon. Szentpétervár,
2000. 377389.
12 A Budapesten született, de német nyelvû és kultúrájú Max Nordau
(18491923) pályafutását  kultúrkritikától a cionizmusig  kitûnõen mutatja be Shlomo Avineri átfogó eszmetörténeti mûvében: Avineri,
Shlomo: A modern cionizmus kialakulása. A zsidó állam szellemi gyökerei. Budapest, 1994. 122132.
11
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amely, miként a nép minden alkotásának értéke, örök idõkre
szól.13 A kiállítás megnyitóján Hitler kirohanást intézett a fennhéjázó magasabb mûvészeti körök ellen, amelyek a nép egészséges, ösztönös érzésvilágát összezavarják, ahelyett hogy ösztönöznék azt.
A náci Németországban és a sztálini Oroszországban a kultúrának a modernizmustól való megtisztításához használt ideológiai szótár döntõen abban tért el egymástól, hogy a nácizmus
a népiségnek (népi erõ, egyszerûség, tisztaság, egészség) és a
vele szembeállított népidegen és népellenes rossznak (betegnek,
elfajultnak, dekadensnek, torznak) merõben faji, azaz rasszista
értelmet adott, míg a sztálini típusú bolsevizmus szociális és
politikai értelmet (például a formalizmus a mûvészetben hol a
kispolgári ízlés, hol a balos túlzás, hol egyenesen a trockizmus
szálláscsinálója lett). Ugyanígy az elfajzottságnak és dekadenciának is az egyik esetben rasszista (faji, biopolitikai tisztaság), a
másik esetben pedig szociális és politikai (az osztályszármazás
tisztasága és ideológiai tisztaság) jelentést adtak. Bármilyen közel került is a bolsevik osztályharcelmélet a náci fajok harca elmélethez, mindig megkülönböztette utóbbitól, hogy az adott
osztály felszámolása (például a kulákság mint osztály likvidálása) nem az osztályhoz tartozó összes egyén maradéktalan
fizikai megsemmisítését jelentette, hanem az osztálykötelék (a
gazdasági helyzet) erõszakos felszámolását, polgárháborús
rendszabályokat az osztályidegenekkel szemben, ami kitelepítésüket, jogfosztásukat is magában foglalta.
Az egyszerûség és népi természetesség antimodern esztétikai követelménye (népközeliség) a folklór felhasználását, a
folklór kultuszát, a hivatalos kultúra folklorizálását is magában
foglalta a néphagyománynak a jelenben való újjászületése
vagy feltámasztása útján. Ez egyfelõl a népdal és a néptánc
felélesztését jelentette, másfelõl a népmûvészet stilisztikai törekvéseinek és jellegzetes motívumainak mint követendõ mintáknak a hivatásos kortárs mûvészet elé állítását. A harmincas évek
A Nationalsozialismus und entartete Kunst (München, 1987) alapján
idézi Günther: Totalitarnaja narodnoszty, 385.
13
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második felétõl a sztálinista folklórtudomány a népmûvészet
elhalásának elméletét elveti, a fokloristáktól pedig már nem
csupán a népmûvészet passzív gyûjtését és kutatását, hanem
felkarolását és ösztönzését várják el, különösen az olyan népi
énekesek esetében, amilyen a Lenin és Sztálin hõstetteit megéneklõ és nagy példányszámban kiadott Szulajman Sztalszkij,
Dzsambul Dzsabajev és Marfa Krjukova volt. 1938-ban látott
napvilágot a Lenin és Sztálin a Szovjetunió népeinek költészetében
címû versantológia. Az egész évtizedet meghatározó orientalizálódás, a döntõen északi fekvésû, hatalmas kiterjedésû ország
kulturális délre csúszása14 a keleti népköltészet mintáinak felelevenítését is magában foglalta, ami meghatározta a vezér atyai alakjának poetizálását és heroizálását az egész sztálini korszakban.
A népiség fogalmát a külsõ, különösen a nyugati hatások
kiszûrésére és kizárására használták: a népi elõször is mint a családiasan, meghitten saját (a miénk) az idegennel, a gyökértelennel, a hazátlannal, az ellenségessel áll szemben; azután mint egészséges a betegessel, természetes a mesterkélttel, egyszerû a túlbonyolítottal, földközeli a spekulatívval, születõ vagy újjászületõ a rothadóhaldokló dekadenssel áll szemben; végül mint orosz a nyugatival,
mint melegséget árasztóan közösségi az izolált, jéghideg leheletû,
egoistán individuálissal és mint heroikus és ideális a kisszerûen,
kispolgárian alantassal, közönségessel, anyagiassal áll szemben.
(A Nyugat-ellenesség tetõfokát csak a háború utáni években érte
el a külföldellenes és antikozmopolita kampányokban.)
A népiség azonban nem a hagyományos népi világszemlélet szociális, esztétikai aktualizálását, nem is a nép 19. századi
romantikus, különösen pedig nem 20. századi avantgardista
újrafelfedezését jelentette a szocialistának nevezett totalitárius
realizmusban, hanem egyfajta stilisztikai alakoskodást, imitációt,
modort, képzelt népet és képzelt népiséget, amely a bugyutaságig és primitív sematizmusig letisztult egyszerûséggel volt
azonos,15 s amely az új állammûvészet klasszicizáló, magasztos
Lásd errõl bõvebben: Papernij: Kultura Dva, 141142.
Lásd például: Kirpotyin, Valerij: Narodnoszty i prosztota (Népiség és
egyszerûség) címû cikkét. In: Pravda, 1936. április 3.
14

15

4.szovjet t rt.qxd

2015. 01. 15.

Állam és formalizmus

13:05

Page 249

249

nagy stílusához (bolsoj sztyil) illeszkedett. Elég futó pillantást vetni Muhina allegorikus szoborpárjára, amely a VDNH (a
népgazdaság teljesítményeinek állandó moszkvai kiállítása)
elõterében állt, és a kalapácsot magasba tartó munkásifjú és a
mellé simuló, sarlót tartó kolhozistalány alakjában a munkásosztály és a dolgozó parasztság szövetségét  lényegében a szovjet államot, a szovjet népet  allegorizálta és teatralizálta, hogy
megértsük, milyen szerepet játszott a népiség a totalitárius
realizmusban, amely a pszeudonépiség és a pszeudoklasszicizmus sajátos ötvözete volt. A második ötéves terv hõseit  a sztahanovistákat  már antik héroszokként öntötték szoboralakba.
Az új épületek  munkásoknak épített lakóházak, kultúrházak,
székházak  egyformán fellengzõs, klasszicizáló palotakülsõt
öltöttek (ezt a monumentális építészeti stílust nevezték el utóbb
ironikusan sztálini empire-nak). A klasszicizáló totalitárius
giccs mindent magába olvaszt  az antik görögségtõl a reneszánszon át az empire-ig , ami kellõképp fenségesnek, visszafogottan méltóságteljesnek, nemesen egyszerûnek látszik. A háború
után megjelenõ Szovjet Enciklopédia szócikkében a klasszicizmus
úgy jelenik meg, mint  legalábbis a 17 19. század között  haladó stílus, amelynek jellegadó vonásai a sztálini nagy stílust
is jellemzik: racionalizmus versus vallási rajongás; ész és állampolgári erény versus esztelen egoizmus. A klasszicizmus  olvasható a Szovjet Enciklopédiában  tartalmát tekintve társadalmi és
heroikus irányultságú: a haza üdvéért racionálisan cselekvõ,
heroikus, fenséges személyiségeket állít elõtérbe.
1935-ben Sztálin új jelszót ad ki: Kadri resajut vszjo. Azaz:
minden a kádereken múlik (vagyis mindent a vezetõk alkalmassága, képzettsége, akaratereje stb. dönt el), ami a korábban meghirdetett irány (tyehnika resajet vszjo  minden a technikán, a
gépesítésen stb. múlik) szöges ellentéte. Az új hõsök nem azért
képesek heroikus tettekre (fõleg munkahõstettekre), mert erre
saját erejük és bátorságuk, becsületérzésük és akaratuk képessé
teszi õket, hanem azért, mert az egyetlen Hérosz, a Állam-Család Feje, a Gazda vagy Atya  Sztálin  tökéletes ikonjai: ilyenek
a munka hõsei (sztahanovisták), a hõs pilóták (geroi-ljotcsiki)
vagy a sarkkutatók (isszledovatyeli-poljarnyiki). Épp ezért a
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klasszikus stíluseszmény utánzása önmagában még nem ment
meg a formalizmus vádjától senkit és semmit. Nem mentette
meg a Jurij Olesa forgatókönyve alapján Abram Room által leforgatott Szigorú fiatalember (Sztrogij junosa) címû 1936-os játékfilmet sem. Olesa még filmje sorsa miatt aggódik a Sosztakovicsellenes kampány okán), noha stilisztikáját tekintve oly mértékben követi a klasszikus antik mintákat, hogy Riefenstahl klasszicizáló náci Olimpia filmjének szovjet pendent-ja lehetne. Ismeretes, hogy a totalitárius giccs másik nagy birodalma, a náci Németország is az antikvitás klasszikus formái felé fordult, és a
klasszikus görög ókor törvényes örökösének szerepében tetszelgett, a klasszikus antik szépségeszménynek és a honpolgári
erénynek tisztán rasszista és etatista értelmet adva. Mindenesetre a sztálini Szovjetunió és a náci Németország egymással
szemközt felállított pavilonjai az 1937-es párizsi világkiállításon
ugyanazt a klasszicista stílust imitálták.

Az antiformalista kampány

Az antiformalista kampány  a sztálini nagy kulturális forradalom nyitánya  nem a Pravda Sosztakovics operája elleni kirohanásával vette kezdetét, hanem egy másik opera, a Sosztakovicsnál is fiatalabb, zeneszerzõi kvalitásait tekintve azonban
jelentéktelen Ivan Dzerzsinszkij Csendes Don címû operájának
legmagasabb pártállami megtekintésével és sztálini dicséretben
részesítésével.16 Pár nappal ezt követõen jelent meg ugyanis
a kultúrpolitika színpadán az az új kormányzati intézmény  a
SZU Népbiztosok Tanácsa mellett mûködõ Össz-Szövetségi
Mûvészetügyi Bizottság , élén P. M. Kerzsencevvel és helyettesével, Borisz Sumjatszkij filmfõigazgatóval, amely a totalitárius
kulturális forradalom  értsd: a totális mûvészeti elitcsere és
mûvészi kánon- és ízlésváltás  lebonyolításának kitüntetett fontosságú eszköze lett Sztálin kezében. A Sosztakovics operáját és
Lásd ehhez Roziner, Felix: Szocrealizm v szovjetszkoj muzike. In:
Szocrealisztyicseszkij kanon, 166179.
16
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balettjét támadó cikkeket Kerzsencev már mint a Mûvészetügyi
Bizottság elnöke nyilvánította programadónak, a bennük foglalt
megsemmisítõ kritikát és esztétikai elõírásokat pedig minden
mûvészeti ágra kiterjesztendõnek. A film területén tapasztalható
formalizmusról rendezett vitában, amelyet Kerzsencev elnöklete
alatt tartottak 1936. március 3-án, õ maga a következõt mondotta a Sosztakovicsot támadó két Pravda-cikkrõl: Világossá vált,
hogy [e cikkek tartalma] a szó szoros értelmében az alkotómûvészet összes fajtájára vonatkoztatandó, azoknak a specifikus
vonásoknak a figyelembevételével, amelyek a mûvészet egyes
területeit a többitõl elválasztják.17
Ennek megfelelõen az antiformalista kampány egy elharapózó tûzvész gyorsaságával terjedt át más mûvészeti ágakra és
területekre. A filmre (ennek esett áldozatául Eisenstein már
említett Bezsin rétje címû filmje vagy Jurij Olesa és Abram Room
Szigorú fiatalember címû filmje is), majd a képzõmûvészetre, ezen
belül is elsõként a gyerekkönyv-illusztrációkra (ne feledjük,
hogy a legtöbb képzõmûvészeti területrõl kiszorult avantgárd
képzõmûvészek számára a könyvillusztráció maradt a megélhetés és alkotás szinte egyetlen lehetõsége), az építészetre, nem
beszélve az irodalomról. A Mûvészetügyi Bizottsághoz közel
álló Komszomolszkaja Pravdában  a gyerekkönyvrõl rendezett
KB-tanácskozáson felszólaló Andrejev KB-titkár intencióival
összhangban  1936. február 14-én, 15-én, 18-án több szerkesztõségi cikkben is rátámadtak a képzõmûvészekre: Kártékony
mázolmányok (Vrednaja maznya)  Dm. Lebegyev és Ny. Rozenfeld
festészetérõl; Mázolmányok rajzok helyett  Formalista nyakatekertségeknek nincs helyük gyerekkönyvekben (amit a zenében a szumbur, hangzavar, zûrzavar szóval bélyegeztek meg, annak a
képzõmûvészetben a maznya, mázolmány felelt meg); A létra, amely a semmibe vezet; Feje tetejére állított építészet; Távol az élettõl: A formalizmus és a közhely ellen a képzõmûvészetben. A Pravda
csak március elején csatlakozott ehhez a Mûvészetügyi Bizottság
által indított támadássoroztathoz az O hudozsnyikah-pacskunah
17 Makszimenkov, Leonyid: Szumbur vmeszto muziki. Sztalinszkaja
kulturnaja revoljucija. Moszkva, 1997. 127.
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(A mázoló mûvészekrõl vagy másként: A pacsmagoló mûvészekrõl)
címû cikkel, amelyben ugyancsak a gyerekkönyv-illusztrációk
formalizmusát támadta. A formalizmus ezen a ponton már-már
démonikus felhangot kapott: a gyermekinek mint természetesnek, ártatlannak, tisztának, derûsnek, egyszerûnek a megrontását, már-már megerõszakolását kezdte jelenteni.
De a Mûvészetügyi Bizottság által vezényelt antiformalista
kampány hamarosan a jelenrõl a múltra, a kortárs képzõmûvészekrõl a  forradalmi korszak múzeumokban kiállított  teljes
avantgárd anyagára is kiterjedt, melyet a kiállítótermekbõl a raktárak elfekvõjébe parancsoltak vissza, mint azt Kerzsencev Sztálinnak és Molotovnak címzett hivatalos felterjesztése mutatja:
I. V. Sztálin elvtársnak
V. M. Molotov elvtársnak

Az utóbbi 20-25 év alatt az ország legnagyobb múzeumai: az Állami Tretyakov Galéria és a Russzkij Muzej (a
leningrádi Orosz Múzeum, a szerzõ  Sz. Á.) formalista
és naturalista jellegû alkotásokkal teltek meg. Mindazonáltal mindmáig ezek a mûvészi szempontból jelentéktelen és számos esetben egyszerûen kártékony alkotások töltik meg a múzeumok kiállítóterének nagy részét (például a Káró Bubi és más formalista csoportosulások képei. Levelemhez csatolok egy sor ilyen képrõl
készült fotográfiát). Ugyanakkor a 19. és 20. század legkiválóbb orosz realista mestereinek vásznai, szobrai és
rajzai a múzeumi raktárakban porosodnak.
A nagyszámú formalista mû miatt a szovjet korszak
hamis színben tûnik fel a Tretyakov Galériában.
Számos, állítólagosan a szovjet korszakot fémjelzõ
mû tûrhetetlenül alacsony színvonala különösen szembeötlõ a nagyszerû Repin-kiállítással való összevetésben. Természetesen az ilyesféle festmények aztán csípõs megjegyzéseket váltanak ki a múzeum munkás látogatóiból.
Azon munkák számára, amelyeket el kell távolítani

4.szovjet t rt.qxd

2015. 01. 15.

13:05

Page 253

Állam és formalizmus

253

a kiállításokról, de történeti és mûvészettörténeti vizsgálódás anyagát képezhetik, célszerû külön helyiséget
kijelölni, amely a látogatók tömege elõl zárva van.
A képek áthelyezésével egyidejûleg, a Repin-kiállítás tapasztalata alapján a Mûvészetügyi Bizottság a realista mûvészet propagálása céljából egy sor hasonló
kiállítás megrendezését javasolja, például Szurikov,
Rembrandt és mások képeibõl.
Kérem az alábbi határozat jóváhagyását:
1. Elfogadjuk a Mûvészetügyi Bizottság javaslatát,
miszerint el kell távolítani a Tretyakov Galéria és a Russzkij
Muzej nyilvános kiállítótermeibõl az utóbbi 25 év során
idekerült formalista és durván naturalista képeket.
2. Jóváhagyjuk, hogy a Mûvészetügyi Bizottság
szervezésében speciális kiállításokat rendezzenek olyan
realista mûvészek képeibõl, mint Repin, Szurikov,
Rembrandt.
1936. V. 19.18

Az antiformalista kampányból nem maradtak ki az építészek sem. 1936. február 13-án a Szovjet Építészek Szövetsége
szervezõbizottsága titkárságának ülésén a bûnös, ellenséges,
népidegen, trockista formalizmus szerepét a konstruktivizmus
töltötte be a vádlottak padján. Sz. Liszagor, a szovjet konstruktivizmus atyja felháborodva és kétségbeesetten utasította el,
hogy a lélektelen mechanicizmust képviselné az építészetben,
de mindhiába: pár hónappal késõbb letartóztatták, és lágerbe
került. Az Arhitektura SzSzSzR címû építészeti szaklap 1936.
szeptemberi számában már egy sorban szerepel az 1935-ben letartóztatott másik minden hájjal megkent konstruktivistával,
M. Ohitoviccsal:  emlékezzünk csak a trockista Liszagorra és
Ohitovicsra, akik az építészet frontján a maguk trockista
18 Az archívumi forrás jelölésével idézi Makszimenkov: Szumbur
vmeszto muziki, 228229.

4.szovjet t rt.qxd

254

2015. 01. 15.

13:05

Page 254

SZILÁGYI ÁKOS

»elméletecskéit« terjesztették.19 A távolság ittlét és ottlét, a szovjet mindennapi élet evilága és a börtönök, lágerek túlvilága
között idõben és térben abszolút volt: elegendõ volt pár hónapnak eltelnie a legközelebbi kolléga, barát, rokon letartóztatásától,
hogy úgy emlékezzenek vissza rá, mint a régmúltból felködlõ
rémalakra.
A teljes kulturális paradigmaváltás fontos részét képezte a
történelemszemlélet és történelmi emlékezet addigi forradalmiosztályharcos-ateista-internacionalista narratívájának átalakítása etatista-historizáló-birodalmi-nacionalista narratívává, amelyet a szakirodalomban gyakran és tévesen nemzeti bolsevikként azonosítanak (ez utóbbi ugyanis a 20-as években alakult
ki, és a szocializmus egy országban doktrinájához, az államilag
dirigált piac gazdasági rendszeréhez, a NEP-hez és inkább
Buharinhoz, mint Sztálinhoz kötõdik).20 Egyik legszemléletesebb példája ennek a narratívaváltásnak az õsbolsevik agitköltõ, Gyemjan Bednij Bogatiri (bogatir  az orosz hõsmondák
mitikus alakja: dalia, vitéz, hérosz) címû mûvének betiltása volt.
A Borogyin Bogatiri címû mûvének szovjetizált átirataként
született opera buffá-t (oroszul: opera-farsz) 1936-ban a
Politbüro (ténylegesen a Gyemjan Bednijt eleve gyûlölõ Sztálin
parancsára, de Molotov kezdeményezésére) a Mûvészetügyi Tanácssal tiltatta be, éspedig az alábbi határozati javaslatban részletezett fõbenjáró bûnök miatt:
GYEMJAN BEDNIJ DALIÁK CÍMÛ DARABJÁRÓL

Határozati javaslat a Mûvészetügyi Bizottság számára jóváhagyásra:
Tekintettel arra, hogy Gyemjan Bednij Borogyin
zenéjének felhasználásával, A. J. Tairov rendezésében a
Kamara Színházban színre vitt opera buffája
Architektura SzSzSzR, 1936/9. 2.
Lásd errõl bõvebben: Agurszkij, Mihail: Ideologija nacional-bolsevizma. Moszkva, 2003.
19

20
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a) kísérletet tesz a Kijevi Oroszföld [Kijevszkaja
Rusz] útonállóinak mint forradalmi elemeknek a dicsõítésére, ami ellentmond a történelmi tényeknek, politikai
irányultságát tekintve pedig teljességgel hamis;
b) megalapozatlanul befeketíti az orosz hõseposzok
daliáit [bogatirej], amikor pedig a nép képzeletében e
daliák az orosz nép heroikus vonásainak hordozói;
c) történelemellenesen és gúnyorosan ábrázolja a
kereszténység fölvételét Oroszhonban, holott a valóságban ez az orosz nép fejlõdésének pozitív szakasza volt,
mivel közelebb vitte a szláv népeket a magasabb kultúrájú népekhez,
ezért a SZU Népbiztosok Tanácsa mellett mûködõ
Mûvészetügyi Bizottság a következõ határozatot hozza:
1. A Daliák-at mint a szovjet mûvészettõl idegen
darabot leveteti a mûsorról;
2. Javasolja Kerzsencev elvt.-nak, hogy jelen határozat szellemében írjon cikket a Pravdába.21

Formalizmus és naturalizmus  két jó barát

Az antiformalista kampányban a marxista elmélet folyóirata, a
Lityeraturnij Krityik sem hallgatott sokáig: szerkesztõségi cikkben fejtette ki a Sosztakovics-ellenes Pravda-cikkek korszakos
jelentõségét. A szerkesztõségi cikk22 abból indult ki, hogy a
Pravda cikkei az olvasók, nézõk és hallgatók millióinak véleményét visszhangozzák. A cikk fõbb tételei: a mûvészet soha és
semmikor nem állt még inkább a néptömegek szigorú ellenõrzése alatt, mint a szovjet rendszerben, márpedig a formalizmus
idegen a néptömegektõl, és érthetetlen is számukra; a formalizmus a néptömegek ellenõrzésén kívül helyezte magát, épp ezért
21 Az archívumi forrás jelölésével idézi Makszimenkov: Szumbur
vmeszto muziki, 221.
22 Sztatyji Pravdi ob iszkussztve i ih znacsenyije. In: Lityeraturnij
Krityik, T. 3. 1936. 3 11.
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gyakran szolgál tehetségtelen írók és más sarlatánok számára
menedékül; a formalizmus olyan, mint a bürokratizmus: éppannyira élettelen, belterjes és antidemokratikus; a formalisták
életidegenek, az élet számukra az utolsó helyen szerepel, és a
formalista teoretikusok lelke papírból van (bumazsnaja dusa); a
formalizmus teljességgel burzsoá jelenség, s mint ilyen, a Szovjetunióban a múlt maradványa. A bûnös formalizmus tettestársa a mûvészet vádlottjainak padján a naturalizmus volt, amelyet
az jellemez, hogy elvész a részletekben, és nem látja a nagy egészet. A naturalizmus nem a formát hangsúlyozza túl a tartalommal szemben, hanem a részleteket az egésszel szemben: voltaképpen ugyanannak az éremnek két oldala ez  a formalizmus a
forma naturalizmusa, a naturalizmus pedig a tartalom formalizmusa. A kultúrpolitikai doktrina elméleti legitimálása persze
nem mentette meg a Lityeraturnij Krityik filozófus és esztéta
szerkesztõit (a hatalom szemében megannyi gyanús hátterû, felesleges és haszontalan okoskodót) attól, hogy pár évvel késõbb,
1940-ben  Kirpotyin és Fagyejev feljelentése nyomán23  a lapot
felszámolják, utóbb pedig szerkesztõinek egy részét le is tartóztassák.24 De hát ez történt az antiformalista kampány legkeményebb frontembereivel, a Mûvészetügyi Bizottság szolgálatkész
elnökével, Kerzsencevvel és helyettesével, Sumjatszkijjal is.
Moszkvában az írók legalább három gyûlésen vitatták meg a
formalizmus kérdését. Az NKVD titkos politikai osztályának je23 A Szovjet Írók Szövetsége titkárai, A. A. Fagyejev és V. Ja Kirpotyin felterjesztése a ÖOKP(b) KB-hoz A szovjet kritika egy pártellenes
csoportosulásáról [Iz dokladnok zapiszki szekraterej SzSzP SzSzSzR A. A.
Fagyejeva i V. Ja. Kirpotyina KBV VKP(b) Ob antipartyijnoj gruppirovke v
szovjetszkoj kritytiki]. Ebben Lukácsról többek között ez olvasható:
Georg Lukacs életrajza nagyon zavaros, tevékenysége kezdetén burzsoá idealista volt, aztán a magyar kommunista pártba lépve balos lett,
akirõl Lenin ezt írta 1920-ban: »Georg Lukacs cikke nagyon balos és
nagyon rossz. A marxizmus benne tisztán verbális jellegû«. (XXV. 291.)
In: Vlaszty i hudozsesztvennaja intyelligencija, 439444.
24 Lásd: Szereda, Vjacseszlav  Sztikalin, Alekszandr (összeáll. és
szerk.): Vallatás a Lubjankán. Lukács György vizsgálati ügyiratai  Életrajzi
dokumentumok. Budapest, 2002.
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lentései szerint25 ezek a gyûlések nem egészen az elképzelt forgatókönyv szerint zajlottak. Mivel a gyûlések elõkészítése ekkor
még nem a totalitárius rendezvényvilág szabályait követte,
annak ellenére, hogy az egzisztenciaféltésbõl fakadó konformizmus, a hivatalos vonalhoz igazodás, a hallgatás (ne szólj szám,
nem fáj fejem) általános volt már, még elõfordulhattak váratlan
fejlemények, nem volt teljes mértékben elõre kalkulálható az
írók nyilvános viselkedése, nem volt természetes, hogy egy írószövetségi rendezvényen csak a hatalommal való rituálisan
kinyilvánított teljes egyetértésnek van létjogosultsága, minden
kritikus megszólalás ellenforradalmi akció, aminek következményei nemcsak az író egzisztenciáját érinthetik, hanem a puszta
életét is. A formalizmus ügyében összehívott három írókonferencia eleinte lagymatagon zajlott, az írók kivártak, a gyûlés
szervezõi, sõt a kampány irányítói sem értették, milyen idõk közelegnek. Ebben a tétova, kelletlen légkörben kért szót Borisz
Paszternak, és fordította meg váratlanul az egész gyûlés hangulatát azzal, hogy hangot adott annak, amit a jelenlévõk többsége
magában gondolt  szavait a hallgatóság megkönnyebbüléssel,
nevetéssel, helyesléssel fogadta, és ovációval jutalmazta. Paszternak arról beszélt, hogy a formalizmus idejétmúlt jelenség,
mivel a jelenben ötvenes éveiben járó nemzedék ifjúkori életének történelmi rekvizituma, vagyis irodalmi mûalkotások megítélésére az irodalomkritikában használhatatlan fogalom. Az
olyan fogalmak, mint formalizmus vagy naturalizmus használata helyett sokkal hasznosabb volna, ha egy irodalmi mû
minõségérõl alkotnának ítéletet, azt vizsgálva, miért gyönge,
rossz vagy sikertelen.
A NKVD informátora jelentésében arról is beszámolt, hogy
a hallgatóság, ráébredve Paszternak felszólalásának tisztán
szovjetellenes jellegére, kezdett visszakozni. Paszternak különösen azzal sértette meg a totalitárius rendezvényvilág játékszabályait, hogy nem is említette a Sosztakovics formalizmusát
25 Szobranyije moszkovszkih piszatyelej po voproszu o formalizme 10
marta. 13 marta i 16 marta 1936 goda. In: CA FSZB RF F. 3. Op.3.P.1216.L.
116.
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támadó és az antiformalista kampányt elindító Pravda-cikket,
jóllehet senki elõtt nem lehetett kétséges, hogy errõl a cikkrõl beszél. A belügyi informátor szerint Paszternak bátorsága az  antiformalista kampánnyal szembeni ellenérzését véka alá nem rejtõ
 André Malreaux-val való találkozására vezethetõ vissza, aki felfokozta Paszternak agresszivitását. Mindenesetre a következõ
napon Paszternak már vissza is vonult: egészen másfajta beszédet mondott, és visszavonta elõzõ beszédének legsértõbb kitételeit. A feljelentés szerzõje egyes íróknak olyan kijelentéseket tulajdonított, amelyekbõl kiderült, hogy Paszternak valóban a többség véleményének adott hangot. Más írók viszont azt mondták
Paszternakról felszólalása után, hogy ellenforradalmár.
A helyes politikai magatartást a gyûlésen Marietta Saginjan
írónõ, régi bolsevik képviselte, aki  miután a párt alaposan
ellátta a baját  azt találta mondani, hogy éppen ez segített neki
igazán megtapasztalni a kollektíva hatalmát. Borisz Pilnyak 
mint a jelentésben áll  a folyosón arról beszélt, hogy hányingert
keltett benne Saginjan beszéde, az írónõ úgy festett, mint egy
megkopasztott csirke, és szégyelli magát miatta.
Paszternak maradt az egyetlen, aki nyíltan elutasította a formalizmus fogalmának használatát. Paszternak is úgy tett, mint
Gorkij, akinek pártfogoltja volt, és akinek tekintélyére számított
ebben a vitában, mintha ez a fogalom az irodalomkritikában jött
volna létre, nem pedig a kultúra állami irányítása és ellenõrzése
céljából stigmaként a belsõ ellenség megnevezésére és leleplezésére. (Paszternak, akit szoros szálak fûztek a múltban a balos
mûvészekhez, vagyis az avantgárdhoz, rendkívül nehezen érthetõ költészetével könnyen válhatott volna az antiformalista
kampány céltáblájává maga is, amivel tisztában volt.) Mindenesetre 1936-ban a nagy terrornak még csak az elõszele érzõdött, írók és más mûvészek is hihették, hogy nem teszik ki magukat minden mondatukkal életveszedelemnek, továbbá hihették, hogy a Politikai Iroda (Politbüro) és a Mûvészetügyi Bizottság
(a kultúrbürokraták) kettõ és nem egy, hiszen tényleg elõfordult,
hogy a Mûvészetügyi Bizottság túlteljesítõ elnöke, Kerzsencev
és helyettese, a filmfõigazgató Sumjatszkij önálló kezdeményezéseit és javaslatait utóbb a PB, lényegében maga Sztálin megvé-
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tózta, vagy mérséklõen lépett fel velük szemben, ha ennek valamilyen okból politikai hasznát látta (már utaltam Eisenstein
esetére, de Sosztakovics ügyében is így járt el). Mindenesetre a
félelem légköre ekkor még nem bénította meg teljesen az agyakat és a nyelveket: az említett írógyûlésen nemcsak megtapsolták az ellenzéki Paszternakot, hanem le is hurrogták a vonalas Kirpotyint vagy Korabelnyikovot. Az idézett belügyi jelentés megörökíti, hogy amikor a volt RAPP-ista Kirpotyin és
Korabelnyikov szólalt fel, a jelenlévõk közbekiabálták, hangoskodtak, nem figyeltek a beszédükre, egyesek pedig tüntetõleg
távoztak a terembõl.

Parttalan formalizmus

Sokféle formalizmus van, mint azt a nagybeteg  az 1936-os antiformalista kampányban részt venni vonakodó  Maxim Gorkij
hangsúlyozta A formalizmusról26 címû, sokatmondóan mellébeszélõ
cikkében, utolsó írásai egyikében. A formalizmus fogalmát ezzel
nemcsak kiszélesítette, hanem úgyszólván parttalanította: a
parttalan formalizmus fogalma évtizedekkel megelõzte a
parttalan realizmus fogalmát, de ez is, az is arra szolgált, hogy
mentse a menthetõt (vagy az akkor már, 1936-ban, menthetetlent). Hiszen  írja Gorkij  létezik jogi formalizmus, beszélünk
bürokratikus formalizmusról, a viselkedés és a gondolkodás formalizmusáról: a forma jelentõségérõl 1936 márciusáig kétezerháromszázhatvanhat esztendeje vitatkoznak. Az irodalomban
ez esztétikai kérdés: a szép problémája.27 A formalizmus az irodalomban  folytatja Gorkij  egyfajta irodalmi modor vagy
eljárás, amely a lélek ürességét vagy szegénységét leplezi,
mindenesetre  és az 1936-os év antiformalista pogromjának
kontextusában ezen van a hangsúly  nem a politikai ellenség
Gorkij, Maxim: A formalizmusról. In: Gorkij mûvei. Cikkek, tanulmányok 19301936. 2. köt. Budapest, 1964. 536544. (Megjelent: Pravda,
1936. április 9.)
27 Uo. 538.
26
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aknamunkája, nem balos nyakatekertség, trockista elhajlás, népidegen mûvészet, nem a közérthetõség lábbal tiprása.
A vita elején mindig pontosan definiálni kell a vitatott tárgy
fogalmát  írja Gorkij.  (Célzás arra, hogy az 1936-os vita elején
nem definiálták a formalizmus fogalmát  Sz. Á.) A formalizmusról folytatott vitát természetesen helyeslem. (Gorkij úgy
tesz tehát, mintha nem felülrõl szervezett politikai kampány
folyna alkotók megbélyegzése, megfélemlítése és megregulázása céljából, hanem többféle álláspontot ütköztetõ vita a mûvészek, írók között a formalizmus tárgykörében.  Sz. Á.) Az írókongresszus óta tizenkilenc hónap telt el, s már itt volt az ideje,
hogy valamirõl vitatkozzunk. (Ezzel az antiformalista kampány
fenyegetõ, hivatalos komolyságát romboló, ironikus felütéssel
Gorkij már-már pimaszkodik: jobb híján, ha nincs más, ha már
nagyon unjuk magunkat, éppenséggel a formalizmusról is vitatkozhatunk. Ezzel nyilvánvalóan az antiformalista kampány
politikai élét akarja venni, kifogni a viharos politikai szelet a
kampány vitorlájából: szakmai vitává degradálja az egész szakma ellen irányuló politikai hadjáratot, bár ügyesen forgatott
szavakkal, érvekkel és célzásokkal akkor már nem fordítható
meg semmi.  Sz. Á.) Mégis azt hiszem, hogy a formalizmussal
túlságosan gyorsan végeztünk Mivel ez a vita nem a szövetségen
belül indult meg, hanem kívülrõl sugalmazták, és felvetõdik a kétség:
vajon ezt az ügyet nem csupán szavakkal fejeztük-e be? Azt hiszem,
hogy a vitát elmélyíthetnénk, kiszélesíthetnénk, beiktatva magatartásunk formáit, hiszen magatartásunkban egy s más ebben
is megfejtésre vár.28 Itt utal Gorkij elõször arra, hogy a vita
kívülrõl jött, politikailag sugalmazott volt, tehát korántsem irodalmi okai voltak, és pusztán szavakkal nem lehet megállítani,
csak azzal, ha más kontextusba helyezik át, és ezzel feloldják a
konkrét alkotók, irányzatok és mûvek elleni megtorló, fenyítõ,
számon kérõ politikai irányultságát. Nem az a kérdés, hogy
Gorkij jámbor retorikai offenzivájának volt-e bármilyen politikai
realitása 1936-ban (két hónappal halála és három hónappal a
nagy terror  kezdete elõtt), hanem az, hogy ekkor a hivatalos28

Uo. 539. (Kiemelés  Sz. Á.)
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tól, tehát a sztálinitól eltérõ álláspontot foglalt el. A megmaradt
nemzetközi és hazai tekintélyét még latba vetni kész Gorkijnak
a hivatalostól eltérõ alapállását, a mûvészek elleni hajszát mérsékelõ szerepét jól mutatja a Sosztakovics-ügyben Sztálinhoz
írott levele, amelynek csak piszkozata maradt fenn, nem tudni,
eljutott-e egyáltalán a címzetthez.

A szumbur: egy szó karriertörténete

A formalizmus leggyakoribb, legátfogóbb negatív minõsítése a
kampány során egyetlen szóba sûríthetõ: szumbur. A Sosztakovics-ellenes cikk címében szereplõ szumbur szó hangzavarként
való fordítása magyarul igazi telitalálat: az adott kontextusban
csakugyan ez a legplasztikusabb jelentésváltozat, jobb, mint a
Zene helyett vad lárma,29 és jobb, mint a Zenebona zene helyett,
mert magában foglalja a sajátosan zenei zûrzavar, a hangok
zûrzavarának képzetét is. Ugyanakkor a szó jelentésének kontextualizálása annyiban mégis félrevezetõ kissé, hogy elvágja a
kapcsolatot a szónak a Sosztakovics-cikk címében aktualizálódó
jelentése és más mûvészeti (és nem mûvészeti) kontextusokban
aktualizált jelentései között: a zene területére lokalizálja a szó
jelentését, holott az minden területen a formalizmussal (nyakatekertség, érthetetlenség, túlbonyolítottság, értelmetlenség)
vádolt mûvek jellegadó vonása, egyszersmind legerõsebb
minõsítése lett. A szumbur mellett a formalizmusra aggatott
rokon értelmû címkék között a leggyakoribbak: mejerholdovscsina, zaum, levackij szumbur, levackaja kakofonija.
Magában az inkriminált cikkben így festenek az egymást váltogató címkék: Ez a zene az opera tagadására épül, ugyanarra az
Lásd: Sinkó Ervin: Az út. Naplók. 19161939. Budapest, 1990. 342.:
E »problémákat« a moszkvai napló írója több újságkivágással dokumentálta, s emlékiratában közölte is õket. A mûvészetpolitikai offenzívát
a Pravda 1936. január 28-i Zene helyett vad lárma címû Sosztakovics elleni
támadása indította el, amelyet másnap, január 29-én más szovjet lapok
is átvesznek.
29
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elvi alapállásra, amely a forma egyszerûségét, realitását, érthetõségét, a szó természetes hangzását a színházban elvetõ »balos
mûvészetet« [»levackoje iszkussztvo«] általában is jellemzi. Nem
más ez, mint a »mejerholdizmus« legrosszabb tulajdonságainak
átplántálása a zene, az opera mûfajába, de még meg is sokszorozva õket. Nem más ez, mint a »balos hangzavar« [»levackij
szumbur«] a természetes, az emberi zene helyén.
A szumbur szó szótári jelentései: 1. fokozhatatlan összevisszaság, kuszaság, zûrzavar (gubanc, rendezetlen szövevény);
2. ostobaság, hülyeség, zagyvaság, értelmetlenség, abszurditás.
(A Pravda-cikk címét lehetne agybaj-nak is fordítani, ez esetben így festene magyarul: Agybaj/Agymenés zene helyett.) 3. fejetlenség, felfordulás, káosz, kása (gyikij szumbur, nyeposztyizsimij
szumbur), abrakadabra.
Ez a jelentésbokor önmagában is jól mutatja, hogy a sztálinizmus minden tekintetben az Oroszországban  ismeretes
módon  Nagy Péter által meghonosított klasszicizmus korszakának kulturális, stilisztikai mintáit próbálta feleleveníteni, nagy
stílust, népi-állami stílust keverve ki belõle. A formalizmus mint
káosz, hangzavar, agybaj, õrület, fejetlenség innen nézve tökéletesen megfelel a foucault-i déraisonnak,30 vagyis az esztelenség
(a bolondság, az abnormalitás, a káosz) fogalmi tartományának,
ahová a 18. századi klasszicizmus korában került mindaz, ami a
mindent uralma alá hajtó, ellenõrzõ és fegyelmezõ ész szempontjából esztelenségnek, értelmetlenségnek, devianciának, lázadásnak minõsült. A szumbur tehát egész egyszerûen déraison,
vagyis õrület, agybaj, infernó, amelyet meg kell szüntetni, le kell
csillapítani, meg kell gyógyítani, ki kell rekeszteni a tiszta értelem, a józan ész áttetszõen egyszerû és fennkölt világából  az
állam világából , mert veszélyt jelent rá. Nem hiába kapcsolódik
30 Foucault, Michel: A bolondság története a klasszicizmus korában. Budapest, 2004. Sújtó László, Foucault könyvének avatott fordítója a
déraisonnak, ennek az értelmetlenség, értelemtõl fosztottság, értelemnélküliség, eszementség, bolondság, téboly, elmebaj jelentését egyaránt
magában foglaló foucault-i mûszónak a gyûjteményes jelentését  jobb
híján  nem értelem-ként adta vissza magyarul.
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össze a szumbur fogalmilag a balos, vagyis forradalmi avantgárd
mûvészettel, hiszen a forradalom minden formájában, az esztétikai forradalmat is beleértve, az õrület elszabadulásával, az
ösztönök tombolásával egyenlõ a klasszicizáló rendõrállam szemével nézve. Éppen ez a mélyreható szemléleti és attitûdbeli
különbség választja el egymástól a két totalitárius kultúrát és
mûvészetet  a nácit és a sztálinista szovjetet  a felszíni klasszicizáló-antikizáló stilisztikai hasonlóságok ellenére: a náci totalitárius tömegkultúra  Northrop Frye fogalomhasználatával élve
 a démonikus, a sztálini szovjet totalitárius tömegkultúra pedig
az apokaliptikus archetípus jegyében áll; elõbbi a romantika,
utóbbi a klasszicizmus giccse; elõbbi a halál tömeggyilkoságig
fokozódó, utóbbi az élet sterilitásig fokozott apotheózisa; elõbbi
az egyének fortyogó éjszakai, ösztönös, irracionális énjébõl összeolvasztott tömeget löttyinti az állami és katonai tervezés ésszerû öntõformáiba, utóbbi az õrületig (a szumburig,
déraisonig) hajtva üldöz ki a világból minden rendetlenséget,
ésszerûtlenséget, bomlást mint államellenes merényletet.
A szumbur szó korántsem a Sosztakovics elleni szerkesztõségi cikkekben jelent meg elõször a sztálinizált szovjet ideológiai nyelvben. A Lady Machbet megsemmisítõ névtelen kritikájának volt egy különös elõzménye: egy nappal e kritika megjelenése elõtt látott napvilágot a Pravdában Sztálin és Zsdanov
(illetve az 1934 decemberében merénylet áldozatává vált Kirov)
aláírásával az iskolai történelemkönyv jegyzetéhez fûzött bíráló
vélemény, amely stilisztikailag és terminológiailag is nagyon
hasonlított a Sosztakovics-operát támadó és a formalizmusellenes kampányt elindító cikkre. A szumbur szó használata érdemel ebbõl a szempontból különös figyelmet (hát még ha azt is
tudjuk a névtelen cikk azóta nevesített szerzõjének  D. J. Zaszlavszkijnak a levelébõl, hogy éppen a cikk címét kapta felülrõl).
Általában véve a történelemrõl szóló új jegyzetet véleményünk
szerint sokkal értelmesebben [tolkovo] írták meg, mint a Szovjetunió történetét tárgyaló jegyzetet, mindazonáltal badarságból
[szumbur] jutott ebbe a jegyzetbe is éppen elég.31 Az egybe31

Pravda, 1936. január 27. 2.

4.szovjet t rt.qxd

2015. 01. 15.

13:05

Page 264

264

SZILÁGYI ÁKOS

csengést a kortársak is érzékelték, ez is egyik oka lett annak,
hogy a többség  maga Sosztakovics is  a Pravda-cikk szerzõségét egyenesen Sztálinnak tulajdonította. Mindenesetre az új
történelemjegyzet Sztálin és mások által jegyzett bírálatában a
szumbur szót nyilvánvalóan nem lehet hangzavarnak fordítani:
az új tankönyv sokkal jobb, mint a régi, mindazonáltal szumburból (vagyis: zûrzavarból, zagyvaságból, badarságból stb.) jutott
ebbe a jegyzetbe is éppen elég. A szumbur szó rövid pár hónap
alatt olyan karriert futott be a sajtóban és a Pravda-cikkeket
kötelezõen megvitató, a formalizmust és a formalistákat kiátkozó különféle mûvészeti szövetségek gyûlésein, hogy hamarosan új szó született azok megnevezésére, akik a mûvészetben
a szumbur elkorcsosult képviselõi, a zûrzavar, a rendetlenség
szálláscsinálói: szumburscsik (szumburkodó, szumburcsináló,
magyarul talán: zûrzavaronc, zagyvász). Olyan megáltalkodott
szumburscsik, mint Mirszkij, nem részesült kellõ elutasításban 
idézi a korszakról írt kismonográfiájában Makszimenkov a jiddis
nyelven alkotó zsidó költõ, Icik Fefer felszólalását egy minszki
író-összejövetelen.32

A Szumbur-cikk szerzõje

David Joszifovics Zaszlavszkij (1880 1965) politikai újságíró és
Mattiasz Markovics Grinberg-Szokolszkij (1896 1977) zenetudós
évtizedeken átívelõ levelezésének legizgalmasabb részleteit 2013
végén a Nase Naszlegyije címû kulturális folyóiratban adta közre Jevgenyij Jefimov, aki éveket töltött a levelek kutatásával és
feldolgozásával. Már korábban33 levéltári adatokkal bizonyította,
hogy a Szumbur-cikk szerzõje nem Sztálin, nem Kerzsencev és
Lásd: Alekszandr Scserbakov i borba sz formalizmom (Alekszandr
Scserbakov és a formalizmus elleni harc). In: Makszimenkov: Szumbur
vmeszto muziki, 142157.
33 Jefimov, Jevgenyij: Szumbur vokrug szumbura i odnovo malenkovo
zsurnaliszta. Sztatyja i matyeriali. Moszkva, 2006.
32
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nem is Zsdanov volt, hanem minden kétséget kizáróan a Sztálin kedvenc töltõtollának gúnyolt Zaszlavszkij. Jevgenyij Jefimov bevette magát a Oroszországi Állami Irodalmi Levéltár
(RGALI) irdatlan irattárolóiba, és addig kutatott, míg rá nem
talált Zaszlavszkij itt õrzött iratcsomói között egy honorutalásokról szóló könyvelõi kimutatásra. Mivel a párttagoktól minden egyes szerzõi honorárium után levonták a párttagsági hozzájárulást, fennmaradt Zaszlavszkij publikációs listája. Ebbõl kiderül, hogy Sztálin kedvenc töltõtolla 1936 elsõ tíz hónapja
alatt csak saját lapjának, a Pravdának 107 (egyszázhét) anyagot
adott le, köztük 31 vezércikket, illetve szerkesztõségi cikket.
Ezek között található a hírhedt Szumbur vmeszto muziki (Hangzavar zene helyett) és egy sor hasonló tartalmú és hevületû írás az
antiformalista kampányból: Baletnaja fals (Balettkoholmány),
Pravda, 1936. február 6.; Jasznij i prosztoj jazik v iszkussztve (A világos és egyszerû nyelv a mûvészetben), Pravda, 1936. február 13.; Na
szobranyii szovjetszkih kompozitorov (A szovjet zeneszerzõk gyûlésén),
Pravda, 1936. február 17.; Mecsti i zvuki Marietti Saginjan (Marietta
Saginján álmai és hangjai), Pravda, 1936. február 28. (utóbbi D.
Oszipov álnéven); O hudozsnyikah-pacskunah (A pacsmagoló festõkrõl), Pravda, 1936. március 1.
E közvetett írásos bizonyíték után most a két jó barát 
Zaszlavszkij és Grinberg  zenei tárgyú magánlevelezésébõl kapunk magától a szerzõtõl választ arra a sokak által sokszor felvetett kérdésre, ki is lehetett a Szumbur vmeszto muziki címû
Pravda-cikk igazi szerzõje: Zaszlavszkij vallja meg barátjának
e titkot, közel húsz évvel a publikáció után is saját igaza mellett
kardoskodva. A levél, amely az elfojtott rossz lelkiismeret beismerõ vallomásaként is fölfogható, a cikk keletkezésének
körülményeit is taglalja, egyebek mellett azt, hogy a feladaton
és a cikk címén kívül semmilyen más intenciót nem kapott
felülrõl. Hogy kitõl kapta a címet és az intenciót, azt maga Zaszlavszkij is csupán sejti, a névtelenül megjelent cikk szerzõje
azonban õ maga volt. A szerzõség  ahogy általában, de ebben
az esetben különösképpen  nem puszta filológiai kérdés. Sokan egész elméleteket építettek már Sztálin vagy Zsdanov szer-
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zõségére,34 holott a cikk félelmetes hatását éppen annak köszönhette, hogy  ha hihetünk Zaszlavszkijnak, egy véletlen folytán
 aláírás nélkül jelent meg, márpedig éppen az anonimitás
emelte egy csapásra a hivatalos dokumentum, a párt lapjában a
párthatározat szintjére. Ebben az értelemben pedig Zaszlavszkij
valóban csak írta a cikket, igazi szerzõje az anonim totális hatalom maga volt, amelynek arcot és nevet két hosszú évtizeden át
Sztálin adott.

*

Alig telt el 12-13 év a Pravda-cikk megjelenése után  írja visszaemlékezéseiben I. D. Glikman, Sosztakovics odaadó barátja , és
a leningrádi konzervatórium gyûlésén egy zenetörténész-professzor a következõt találta mondani felszólalásában: »Sosztakovics, a Hangzavar zene helyett címû opera szerzõje végzetes
hibát követett el, amikor « A Sosztakovics iránt különösebb
ellenszenvet nem tápláló tudós nyilván a beidegzõdés áldozata
lett, hiszen a cikk címe idõvel a Sosztakovics-opera címének afféle metonímiájává vált. Jelen voltam ezen a gyûlésen, és elképedtem, hogy a professzor tragikomikus nyelvbotlása a hallgatóságból nem váltott ki nevetést. Úgy látszik, gondoltam magamban,
a hipnózis már olyan szintet ért el, hogy a hallgatóság egészen
természetesnek találja, hogy Sosztakovics a Hangzavar zene helyett címû opera szerzõje.35
Ismeretes, hogy Sosztakovics játékosan-komolyan magánhasználatú mágiával igyekezett távol tartani magától a rosszat,
34 Leonyid Makszimenkov például fentebb idézett Szumbur vmeszto
muziki  Sztalinszkaja kulturnaja revoljuciaja 19361938 címû alapos könyvében megkísérelte bizonyítani, hogy a cikk szerzõje nem lehet más,
mint P. M. Kerzsencev, az 19361938 között a forradalmi mûvészet és
kultúra ellen indított terror végrehajtására létrehozott és a szovjet kormány mellett mûködõ új hatalmi szervezet  a Mûvészetügyi Bizottság
 vezetõje.
35 Glikman, Iszaak: O sztatyje Szumbur vmeszto muziki i nye tolko o
nyej. In: Uõ (red.): Piszma k drugu. Piszma D. D. Sosztakovicsa k I. D.
Glikmanu. MoszkvaSzentpétervár, 1993. 323.; lásd még a 2000 címû
folyóirat 2003/1. számában megjelent összeállítást: Bojtár Endre: A Sosz-
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és hosszú éveken át afféle rontástörõ amulettként viselte nyakában az újságcikk zsákocskába varrott darabkáit, a kutyaharapást szõrével, rontást rontással, Belzebubot a Sátánnal õsi mágikus formuláját követve. A rontástörés oly hatásosnak bizonyult, hogy 1936 és 1953 között Sosztakovics hatszor kapott
Sztálin-díjat, és ellentétben a mejerholdovscsina névadójával,
haja szála sem görbült a nagy terror  alatt. Sosztakovics mindenesetre e játékos-komoly ellenmágiából élete végéig megõrzött valamit: magánrítust csinált a számára traumatikus Pravdacikk megjelenésének évfordulójából: szûk baráti-családi körben
egy pohárka vodkával emlékeztek meg a cikk megjelenésének
napjáról, utoljára 1974. január 29-én Sosztakovics dácsáján,
Repinóban.36

takovics-ügyek; Glikman, Iszaak: A Hangzavar zene helyett címû cikkrõl és
nem csak arról; Dmitrij Dmitrijevics Sosztakovics leveleibõl. Végezetül lásd
az antiformalista kampány eddigi legteljesebb dokumentációját L. V.
Makszimenkov 2013 nyarán megjelent vaskos dokumentumgyûjteményének elsõ kötetében: Uõ (red.): Muzika vmeszto szumbura: kompozitori i
muzikanti v Sztranye Szovjetov. 19171991. (Rosszija. XX. Vek, Dokumenti) Moszkva, 2013.
36 Lásd errõl: Grum-Grzsimajlo, Tamara: Muzika vmeszto szumbura.
Katyerina Izmajlova sznova sztala Ledi Makbet. In: Lityeraturnaja Gazeta,
1996. november 20.
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A tudós Sztálin: a marrizmus-vita

A Szovjetunió a második világháborút katonai és világhatalmi
értelemben megnyerte ugyan, de gazdasági szempontból katasztrofális állapotban került ki belõle. Mi több, igen hamar  legkésõbb 1947 közepére, amikorra a gyõztesek osztozkodása révén
létrejött blokkok között véglegesen kialakult a hidegháború  az
ország nemzetközi téren újból az elszigeteltség és a konfrontáció
helyzetében találta magát. A külsõ és belsõ fronton egyaránt
fenyegetõ szituációra a hatalom, beidegzõdésszerûen, a centralista voluntarizmus és az ideológiai szigor eszközével válaszolt.
A birodalom intellektuális életének átfogó kontrollálására
irányuló szándék 1946 nyarától szervezett kampányokban öltött
testet. Levezénylésüket, amíg tehette, személyesen A. A. Zsdanov KB-titkár felügyelte, aki ebben az idõben a Kreml második
emberének számított, a tudományos, ideológiai és kulturális kérdéseknek pedig (Sztálinon kívül) senki által meg nem fellebbezhetõ ura volt. Mint ismeretes, a nevével fémjelzett kõkemény
ideológiai kurzus gyakorlatilag Sztálin haláláig (1953. március 5.)
korlátlanul érvényesült, annak ellenére, hogy maga a névadó
1948 derekán meghalt.
A kampányhullám indítását az az 1946. augusztus 14-i központi bizottsági döntés jelentette, amelynek értelmében a Zvezda
címû folyóirat egész szerkesztõségét lecserélték, a Leningrád folyóiratot pedig véglegesen betiltották. De hamarosan más intézmények egész sorát is bezárták vagy megregulázták. Az analógia,
a túlteljesítõ önigazolás és az eszmei éberség mechanizmusai a
gépezetet aztán többé-kevésbé önjáróvá is tették: már felülrõl
való beavatkozás nélkül is mindennapossá vált a kíméletlen
kultúrharc, méghozzá a szellemi élet egyre táguló köreiben.
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A hatalmi kontroll katalizátorszerepe mindazonáltal folyamatosan tetten érhetõ volt. A tudomány kitüntetett szférájában
pedig még ennél is többrõl volt szó: a korszak hirtelen megszaporodott tudományos vitáiban nemhogy a párt központi apparátusai vagy éppenséggel annak legfõbb vezetõi hallatták a
szavukat, hanem még személyesen Sztálin is aktivizálta magát.
A vitasorozat elsõ tagjának tekinthetõ, 1947-es ún. filozófiai diszkusszió generálásában máris maga a vezér játszotta a fõszerepet,
amennyiben  ha személyesen nem jelent is meg  a vezérszónok Zsdanov elõadását gondosan elõkészítette, több tucat változtatást és kiegészítést eszközölve a szövegen. Maga a vita G. F.
Alekszandrovnak A nyugat-európai filozófia története címû, korábban egyébként Sztálin-díjjal jutalmazott mûve körül (vagy inkább ürügyén) bontakozott ki. (A vita végeredményeként a
szerzõt könyvének újraírására kötelezték, nemkülönben elítélték Sz. L. Rubinsteinnek máig ismeretes Az általános pszichológia
alapjai címû tankönyvét is.) Sztálin hasonló rejtõzködõ spiritus
rectori (és szövegszerkesztõi) szerepet játszott a közismert 1948as genetikai vitában, amelyben T. Gy. Liszenko lendült támadásba a Mendel megállapította öröklõdési törvények és a mendeli
génelmélet ellen, ehelyett Micsurin (általa újraértelmezett) eszméinek alkalmazását szorgalmazva. (A vita végsõ kifutásaként a
korábban világszínvonalú szovjet genetika 1948 végére gyakorlatilag romokban hevert, és megújhodása nem is vált lehetõvé,
amíg Sztálin élt.) A genetikai diszkusszió mintájára és inspirációjára aztán más tudományokban is sorjáztak a hasonló mesterkélt, hiszterizált és esetenként hasonlóképpen végzetes következményekre vezetõ viták, többek között a biológiában (Lepesinszkaja-vita), a pszichológiában (Pavlov-vita), a kémiában (az ún.
rezonanciavita) stb., és csak az utolsó pillanatban fújták le a már
teljeskörûen megszervezett atomfizikai vitát is (nehogy zavart
keltsen az atombomba létrehozására irányuló erõfeszítésekben).1
Ezeknek a vitáknak lényegét és menetét, valamint Sztálin bennük
közvetlenül vagy közvetve játszott szerepét részletesebben lásd: Havas
Ferenc: A marrizmus-szindróma. Sztálinizmus és nyelvtudomány. Budapest,
2002. 368388.
1
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Sztálin személyes szerepvállalása tekintetében azonban
egészen különleges hely illeti meg az 1950-es nyelvészeti vitát,
amelyben ezúttal nem a háttérbõl manipulált, hanem személyesen lépett sorompóba. A következõkben ennek fejleményeit és
értékelését kívánom részletesebben bemutatni.
A történet hátterét az ún. marrista nyelvtudományi iskola
körül kialakult, elõbb rejtett, majd nyílt konfrontáció nyújtotta.
Az iskola megteremtõje és haláláig vezéralakja, Ny. Ja. Marr
grúzszovjet nyelvész akadémikus (18641934) sajátos elméletét
szembeszegezte a korábban domináns történeti-összehasonlító
nyelvészeti tanításokkal (az indoeurópaisztikával), és a nyelvrõl szóló új tanításával megteremtette a hívei által haladónak,
sõt a marxizmussal kizárólag összeegyeztethetõnek vélt, specifikusan szovjet nyelvtudományt.2 Az iskola a legfõbb Marr-tanítvány, I. I. Mescsanyinov akadémikus vezetésével mesterének
halála után is tovább élt, és dominanciára törekedett, mígnem,
ha csak rövid idõre is, a negyvenes évek végén eljutott az agresszív kizárólagosság igényéig. E stádiumban  többek között a
Liszenko-vita nyújtotta indíttatások lendületében  a végén már
egzisztenciálisan is fenyegette a szakmabeli másként gondolkodókat. Mindebbõl persze a laikus nagyközönség mit sem látott, és teljesen váratlanul szembesült azzal a valóban elõzmény
nélküli ténnyel, hogy a szemben álló nyelvészkörök 1950. május
9-e és július 4-e között éppenséggel  és kizárólag  a Pravdában,
a Központi Bizottság orgánumában vívták meg élethalálharcukat. A vita legfeltûnõbb vonása azonban nem is ez volt, hanem az a meghökkentõ tény, hogy személyesen Sztálin is hozzászólt. Egy terjedelmesebb cikkben és több késõbbi kiegészítõ
írásában elítélõleg nyilatkozott Marr tanításáról, filozófiai és
nyelvészeti jellegû argumentációval utasítva vissza az egész is-

Képtelenség itt akár csak utalásokban is jellemezni és értékelni e
tanítás szaktudományos tartalmát. A kérdéskört teljeskörûen feldolgoztam az elõzõ jegyzetben adatolt könyvemben.
2
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kola ténykedését.3 Különösen élesen kelt ki Marrnak a nyelv
felépítmény- és osztályjellegére vonatkozó nézetei ellen. Mondani is fölösleges, hogy mindez egy csapásra és egyértelmûen el
is döntötte a vita kimenetelét, beleértve az ilyenkor szokásos
szervezeti és személyi következtetések levonását.
Bizonyosság híján a szakirodalom az elmúlt ötven évben
számos feltételezést és mítoszt fogalmazott meg Sztálin nyelvtudományi szerepvállalásával kapcsolatban. A hipotézisek széles
skálán szóródnak. Vannak közöttük elõször is olyanok, amelyek
az égvilágon semmit sem magyaráznak meg, mint például
Hruscsové, aki  talán a be nem avatottság miatti bosszúság késõi reagálásaként  egyszerûen oktalan szeszélynek tekinti Sztálin megnyilvánulását,4 vagy mint amelyek a despota mint olyan
természetébõl vezetik le a fellépését, minden idõk tirannusainak
azon indíttatásából, hogy korlátlan hatalmukat még a tõlük távol
álló szférákban is érvényesítsék, különösen a mûvészetben és a
tudományban.5 Idesorolom azokat a kijelentéseket is, amelyek
pusztán a józan ész felülkerekedésére hivatkoznak, megmagyarázatlanul hagyva, vajon annyi szakember és ideológus között
miért éppen csak Sztálinnak jutott ebbõl a kivételes képességbõl.6 A feltételezések egy másik csoportja Sztálinnak Marr ellen
Sztálin itt említett írásai egyébként sem filozófiai, sem szaknyelvészeti szempontból nem tartalmaztak egyebet, mint trivialitásokat és harsogó dilettantizmust. Saját korában természetesen a zsenialitás dicsfénye övezte õket, mára azonban már nincs értékelõ, aki akár a legcsekélyebb tudományos hozadékot is tulajdonítaná Sztálin nyelvtudományi munkásságának.
4 Vö. Alpatov, V. M.: Isztorija odnovo mifa. Marr i marrizm. Moszkva,
1991. 183.
5 Így LHermitte, René: Marr, Marrisme, Marristes. Une page de lhistoire de la linguistique soviétique. Párizs, 1987. 75.
6 Mounin, Georges: Histoire de la linguistique. Párizs, 1972. 240.;
LHermitte: Marr, Marrisme, Marristes, 75.; Szemerényi, Oswald:
Richtungen der modernen Sprachwissenschaft. II. Die fünfziger Jahre (1950
1960). Heidelberg, 1982. 14.
3

4.szovjet t rt.qxd

272

2015. 01. 15.

13:05

Page 272

HAVAS FERENC

táplált személyes averziójára alapoz. Az ellenszenv alapmotívumaként felmerül a féltékenység a Marr (egy másik grúz!) körül
kibontakozott kultusz okán, mások egyszerûen a hagyományos
MoszkvaLeningrád ellentét megnyilvánulását látják az eseményekben. Ezek az elképzelések aligha vehetõk komolyan, hiszen
mind Marr, mind Mescsanyinov számos magas hivatalos elismerést kapott korábban, mégpedig nyilvánvalóan Sztálin jóváhagyásával; semmi jele, hogy a 40-es évek végéig a vezérnek
bármiféle problémája lett volna a nyelvtudomány helyzetével
(valószínûleg nem is érdekelte a dolog);7 és az sem valószínû,
hogy a Marr iránti féltékenység  ha lett volna is ilyen  tizenhat
évvel kiváltójának halála után kulminál Sztálin lelkében. Más
feltételezések szerint egyébként nem is annyira Sztálin lelkérõl
van szó, mint amennyire Berijáéról, akinek állítólag személyes
elszámolnivalója volt Marr-ral, s ezért ellene hangolta Sztálint.8
Végül vannak tartalmi jellegû hipotézisek, amelyek vagy arra
alapozzák Sztálin fellépését, hogy egyszerûen nem értett egyet
Marr nyelvelméletével, és a kibontakozó vita alkalmat nyújtott
számára, hogy formába öntse ellenérzéseit,9 vagy azt fejtegetik,
hogy Sztálin voltaképpeni fõ célja a történeti-összehasonlító
nyelvészet és különösen a hagyományos szlavisztika rehabilitálása volt.10 Még olyan elképzelés is van, miszerint közbeavatkozásával Sztálin a Nyugaton ekkor már régen dominanciára
Minderrõl vö. Alpatov: Isztorija odnovo mifa, 182183.
Gorbanyevszkij, M. V.: V nacsale bilo szlovo Maloizvesztnije sztranyici isztorii szovjetszkoj lingvisztyiki. Moszkva, 1991. 245247. A Marr
Berijával szembeni ellenérzéseirõl és Sztálin ez ügyben állítólag Berijával történt konzultációjáról szóló megbízhatatlan szóbeszéd adatokkal
alátámaszthatatlan, és valójában teljességgel valószerûtlen is.
9 Felháborodván ennek a Marrnak abszurd, kiagyalt konstrukcióin, miért ne határozhatta volna el Sztálin egész egyszerûen  és akkoriban egyedül õ tehette meg , hogy azt mondja: »Elég volt!«? LHermitte,
Marr, Marrisme, Marristes, 75.
10 Kiparsky, Valentin: Comparative and Historical Slavistics. In: Sebeok,
Thomas A. (szerk.): Current Trends in Linguistics. Vol. I. Hága, 1963. 96.
7

8
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jutott formális nyelvtudományhoz való felzárkózást kívánta
lehetõvé tenni.11
A hipotézisek felsorolása folytatható, s néhány momentumot késõbb még magam is hozzá kívánok tenni. De az eddigiek
is elegendõk annak érzékeltetésére, mennyire heterogén képet
mutatnak e feltevések, jelesül a tekintetben is, hogy a sztálini fellépéssel kapcsolatban differenciálatlanul kezelik a miért és a
miért éppen így kérdését. Így aztán egyes vélekedések azt sugallják, hogy Sztálin számára a vita csak formát nyújtott elõzetesen kész közlendõjének kifejtésére  Marr-ra vonatkozólag vagy
ennél tágabb tárgykörben , mások pedig, éppen ellenkezõleg,
azt feltételezik, hogy Sztálin valamiféle külsõdleges indíttatásból
lépett be a vitába, és csak utólag alakította ki nézeteit.12 Ráadásul
egy harmadik jellegû elem is belejátszik a hipotézisekbe,
amennyiben egybemosódnak bennük a miért = mi okból és a
miért = mi célból értelmezései, és Sztálin fellépésének tényleges
következményeit belelátják az eredeti motivációba, ami persze
nem feltétlenül felel meg a tényeknek.
Ahhoz, hogy e feltételezéseket értékelni tudjuk, mindenekelõtt rekonstruálnunk kell, hogyan is keletkezett valójában a
marrizmus-vita, és egészen pontosan mi volt ebben Sztálin személyes szerepe.
A szálak a Kaukázusba vezetnek, mégpedig az 1950-es év
elejére. Ez idõ tájt bocsátották el ott egyetemi és akadémiai megbízatásaikból az örmény Acsarjan és Kapancjan professzort, akik
nem voltak hajlandók magukévá tenni az új tanítás elveit. Ám a
helyzet a Szovjetuniónak ebben a régiójában sem volt mindenütt egyforma. Grúziában a nem kevésbé antimarrista A. Sz. CsiTöbbek között Maas, Utz: Parler et agir: situation de la théorie linguistique actuelle. In: Sprache im technischen Zeitalter, 1972/41. Az elképzelés spekulatív voltát jól mutatja, hogy a Nyugat-ellenesség (többek
között a nyelvtudományban) a marrizmus-vita után sem szûnt meg.
12 Olyan feltételezés is van, amelyik Sztálin antimarrista állásfoglalását annyira külsõdlegesen motiváltnak tartja, hogy elvben nem zárja
ki: Sztálin az ellenkezõ oldalon is sorompóba léphetett volna. Békés
Vera: A hiányzó paradigma. Debrecen, 1997. 237.
11
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kobava professzornak jó kapcsolatai voltak a köztársaság pártvezetõivel, közöttük személyesen K. N. Csarkvianival, a grúz KB
elsõ titkárával. Ez utóbbi 1949 tavaszán megbízást adott Csikobavának egy dolgozat elkészítésére Marr tanainak bírálatáról,
megígérve, hogy azt eljuttatja személyesen Sztálinnak.13 Az
1949. április 21-rõl keltezett írás14  ha hónapokkal késõbb is 
ténylegesen eljutott Sztálinhoz, mégpedig valóban közvetlenül
hozzá (bizonyítható, hogy az Agitprop nem tudott az ügyrõl).
Csikobavának ez az 1949-es dolgozata éles bírálatnak veti alá
Marr nyelvészeti tanítását. Érdekességként megjegyezzük, hogy
a nyelv felépítményjellege csak futólag, osztályjellege pedig
egyáltalán nem kerül szóba az írásban.
Ezek után közel egy évig látszólag semmi sem történt, de
hogy Sztálinnak a dolgozat nyilvánvalóan felkeltette az érdeklõdését, azt jelzi, hogy megkérte titkárait: válogassanak ki számára néhány nyelvészeti könyvet tájékozódás céljából. Csikobavát azután 1950. április elején értesítették, hogy Csarkvianival és
más grúz állami vezetõkkel együtt Moszkvába kell utaznia, ahol
is megbeszélésre kerül sor a KB titkáraival a nyelvtudomány
ügyeirõl. Õket is meglepte, hogy április 10-én este a titkárok
helyett maga Sztálin fogadta õket, mégpedig kuncevói dácsájában. (A megtévesztõ invitáció, a helyszín és az idõpont maga is
jelzi, hogy Sztálin a találkozót privát programjának tekintette.)
A megbeszélésen Sztálin elõször a grúz szótár nemrég megjelent
elsõ kötetérõl érdeklõdött  ez volt ugyanis a találkozó elõirányAlpatov (Uõ: Isztorija odnovo mifa, 181.) megjegyzi, hogy a történettel kapcsolatban létezik egy olyan verzió is, miszerint Csarkviani már
eleve Sztálin utasítására adta volna ezt a megbízást Csikobavának.
Ebben azonban kronológiai megfontolásokból Alpatov maga is kételkedik, én pedig egyenesen kizártnak tartom. Mind az Agitprop ellenkezõ
irányú beállítottsága, mind Sztálinnak a kérdésben való eredeti tájékozatlansága fényében elképzelhetetlen, hogy a vezér már egy évvel a vita
elõtt (különösen pedig még annál is korábban) foglalkozott volna ezzel
a kérdéssel.
14 Újraközölve: Csikobava, A. Sz.: Kogda i kak eto bilo. In: Jezsegodnyik iberijszko-kavkazszkovo jazikoznanyija. Vipuszk XII. Tbiliszi,
1985. 923.
13
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zott témája , azonban hamarosan áttért a Marr-tematikára, nyilvánvalóvá téve, hogy elolvasta Csikobava dolgozatát. Érdeklõdött Marr ellenfeleirõl is.15 A hét órán át tartó beszélgetés során
született meg a döntés egy vita lefolytatásáról, és ekkor kapott
Csikobava megbízatást annak a vitaindító cikknek a megírására,
amellyel a Pravda-beli vita kezdetét vette.
Csikobava Moszkvában maradt, hogy megírja a cikket. Még
két alkalommal járt Sztálin dácsájában, ahol Sztálin többórás
beszélgetések során szemügyre vette a készülõ szöveget, változtatásokat javasolt. Az idõs Csikobava visszaemlékezései szerint
vitatkozni is lehetett vele, egyes kérdésekben meggyõzhetõ volt.
A beszélgetéseket Sztálin arra is felhasználta, hogy tájékoztatást
kapjon Csikobavától nyelvészeti kérdésekrõl, további szakirodalmat javasoltatott magának. Ugyanebben az idõszakban valószínûsíthetõen konzultált egy-két más, Csikobava által javasolt
szakemberrel is.
Teljesen egyértelmû tehát, hogy mind a vita kezdeményezése, mind a vitaindítás mikéntje Sztálin elhatározásán múlott.
Tekintettel a vita látszólag kiegyenlítõ, kiszámítottan felépített
lefolyására, ezek után leszögezhetjük, hogy a Sztálin hozzászólt
a marrizmus-vitához vagy beleavatkozott megfogalmazások
maguk is a mítosz részei. Sztálin nem beleavatkozott a marrizmus-vitába, hanem maga kreálta azt. Az is lehet, hogy maga ve15 Egy többszörösen érdekes epizód: Sztálin ekkor értesült Csikobaváéktól Acsarjan és Kapancjan sorsáról is. Rövid kérdezõsködés után
fogta a telefont, és egy rövid beszélgetésben helyére tette Arutyunov
örmény KB-titkárt. Az utóbbi ijedtében azon nyomban Kapancjanért
küldetett (Acsarjan kórházban feküdt). Képzelhetõ, mi zajlott le az állásából már amúgy is viharos körülmények között elbocsátott Kapancjan
lelkében, amikor az éjszaka kellõs közepén felverték, és autóba ültették.
A KB-ban azonban várakozásával ellentétben egyáltalán nem a letartóztatását közölték vele, hanem azt, hogy kinevezték az Örmény Köztársaság Nyelvtudományi Intézete igazgatójának. Amikor végre felfogta,
mirõl van szó, elképedve fakadt ki: És miért nem lehetett ezzel reggelig
várni?!  (Medvegyev, R. A.: Sztalin i jazikoznanyije. In: Szvobodnaja
Miszl, 1997/4. 110115.)  Egyébként hamarosan Acsarjan is visszanyerte
korábbi posztját.
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zényelte le, de ha nem is, nyilván a vezér útmutatásain alapult
mind a vita felépítési elve, mind a felkért résztvevõk listája
(amelynek összeállításában Sztálin persze többek között Csikobava tájékoztatására támaszkodhatott).
A kérdés tehát ilyeténképpen nem is az, hogy Sztálin kezdeményezte-e a marrizmus-vitát, hanem hogy mi célból tette. A formális cél nem is lehet kétséges. A marrizmus-vitának pontosan
azért kellett létrejönnie, hogy Sztálin hozzászólhasson. De mi
lehetett a hozzászólás közvetlen indítéka?
Ne felejtsük el, hogy Csikobaváék meghívásakor Sztálin már
speciális érdeklõdést mutatott a kérdés iránt. Ez az érdeklõdés
aligha merült ki a puszta kíváncsiságban (ennek kielégítésére
elég lett volna egy utasítás egy összefoglaló jelentés elkészítésére
a nyelvtudomány jelenlegi állásáról), és önmagában véve az sem
elegendõ magyarázat, hogy Sztálinhoz, aki magát A nemzeti kérdés és a szociáldemokrácia címû 1913-as tanulmánya óta16 a nemzetiségi kérdés szakemberének tartotta, a nyelvészet közelebb
állt, mint egyéb társadalomtudományok. (Csikobava ugyan jelzi,
hogy beszélgetéseikben Sztálin alapvetõen errõl az oldalról közelítette meg a nyelv problémáit,17 de azért azt is tegyük hozzá,
hogy ez Marr megítéléséhez nem éppen a legalkalmasabb kiindulás volt, és az elkészült Sztálin-cikkekben errõl a kérdésrõl
voltaképpen nem is igen esik szó.) Azt sem tételezhetjük fel,
hogy már eleve a nyelv felépítmény- és osztályjellegének kérdésébe ütközött volna, melyek aztán oly fontos szerepet játszanak
A tanulmányt Lenin felkérésére és talán némi szerkesztõi segítséggel írta meg, és a párt Proszvescsenyije címû társadalomelméleti folyóiratában adták közre (1913/35.). Ez volt az elsõ cikk, amelyet Dzsugasvili, aki a mozgalomban eddig leginkább Koba néven volt ismeretes,
K. Sztálin (az acélember ) néven írt alá. A szerzõ jórészt ennek az írásnak köszönhette azt a hírnevét, hogy szakértõ ezekben a kérdésekben, s
öt évvel késõbb azt is, hogy Lenin kormányában a nemzetiségi ügyek
népbiztosa lett. Deutscher, Isaac: Sztálin. Politikai életrajz. [1948, 19662]
Budapest, 1990. 123. A cikk a késõbbi kiadásokban többször változtatta a
címét, ma Marxizmus és nemzeti kérdésként ismeretes: J. V. Sztálin mûvei.
II. köt. Budapest, 1949. 314398.
17 I.m. 12.
16
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a gondolatmenetében, hiszen, mint mondtuk, ezek a témák Csikobava eredeti dolgozatában lényegében szóba sem kerültek.
Amit tehát Sztálin Marr-ról közelebbrõl tudott, azt Csikobaváéktól tanulta, közvetlenül a marrizmus-vita elõtt. A vita során megjelent írásaiban nem találunk egyetlen olyan momentumot sem,
amelyet ne ebbõl a forrásból vagy a már megjelent cikkekbõl
ismert volna. A neki tulajdonított gondolatok között nem is egy
pusztán parafrázisa a vitában már mások által kifejtetteknek,
néha még a kifejezéseit is korábbi írásokból veszi kölcsön. Mindez egyszerûen kizár minden olyan hipotézist, amely a vitát Sztálin Marr-ral szembeni eleve meglévõ személyes vagy tudományos averziójából vagy egy már korábban is szorgalmazott
nyelvtudományi álláspont érvényesítési szándékából kívánja levezetni.
A magam részérõl mindezek alapján arra hajlok, hogy a
miért kérdésében azokat a feltételezéseket fogadjam el, amelyek
az eredeti és közvetlen indítékot nemhogy Marr-ral, de még a
nyelvtudománnyal sem hozzák tartalmi kapcsolatba. Sztálint
Csikobava dolgozata nem a konkrét tartalma folytán kezdte
érdekelni, hanem azért, mert felsejlett benne: ebben a témakörben esetleg képes lesz tudósként megnyilvánulni. Elõször azonban meg kellett bizonyosodnia afelõl, hogy a kérdéssel kapcsolatban valóban támadhat értékelhetõ önálló mondanivalója. Csikobava eredeti dolgozata ehhez még túlságosan szaktudományos volt számára, ehhez így nemigen tudott hozzászólni. Ezért
hívatta a dolgozat szerzõjét, ezért kért részletes felvilágosítást.
Nem zárható ki, hogy a vita megszervezésének gondolata 
amelynek persze csak Sztálin tudta a mögöttes rendeltetését 
valóban a hosszú beszélgetés közben alakult ki benne. Véglegesen a megnyilvánulás lehetõségérõl nyilván akkor gyõzõdött
meg, amikor Csikobava már vitaindító cikkét írta. Itt Sztálin
végre konkrétan rábukkanhatott egy sor olyan ideológiai momentumra, amelyeknek pertraktálására magát is képesnek tartotta. Ettõl fogva valószínûleg kettõs játékot ûzött magával Csikobavával is: cikkét igyekezett úgy befolyásolni, hogy az neki is
a kezére játsszon. A legszembetûnõbb momentum ezzel kapcsolatban a nyelv felépítményjellegének kérdése, amelynek hibás

4.szovjet t rt.qxd

278

2015. 01. 15.

13:05

Page 278

HAVAS FERENC

voltát nyilván azonnal felismerte, de óvakodott rá felhívni Csikobava figyelmét.18 Egyébként semmi nyoma, hogy bárkinek is
elõre jelezte volna, hogy a vitában maga is részt kíván venni.19
Vizsgáljuk most meg, melyek lehettek Sztálin tényleges indítékai e lépés megtételére!
Távolról sem állítom, hogy a legközvetlenebbül személyes
motivációk megmagyaráznák a sztálini fellépés egészét. De el
sem hanyagolhatók, s minthogy azt írtam, a legkezdetibb motivációknak nem lehetett közük sem Marrhoz, sem a nyelvtudományhoz, ezekkel a nyilvánvalóan pszichikai motívumokkal kell
kezdenem.
Sztálin személyiségének pszichoanalitikus jellemzésével ma
már speciális szakirodalom foglalkozik.20 Mint a tirannikus alkatú egyéniségek esetében általában, az õ habitusát is kisebbrendûségi komplexusok kompenzációjaként értelmezik, s ez
utóbbiakat testi és egyéni fejlõdéstörténeti tényezõkre, különösen a gyermekkor traumáira igyekeznek visszavezetni. A leggyakrabban szóba kerülõ momentumok a részeges, családját
kínzó apa mint a kiszámíthatatlan és ezért állandóan fürkészendõ ellenség tudatalatti õsmotívuma, a fiát mértéktelen módon
kényeztetõ és védekezési mechanizmusként határtalan öntúlAlpatov (Uõ: Isztorija odnovo mifa, 182.) szerint azért, nehogy
késõbb Csikobava magát tarthassa a sztálini gondolatok szerzõjének. De
hát Sztálint például a nyelv osztályjellegének cáfolásakor sem zavarta az
a körülmény, hogy e marri tétel érvényességének kérdését akkor már
vagy húsz éve feszegették. Így sem vonta kétségbe senki, hogy a nyelv
nem osztályjellegû voltát Sztálin bizonyította be. Azt gondolom, nem
annyira a gondolatok szerzõsége izgatta Sztálint, mint inkább az a vágy,
hogy ezzel kapcsolatban valóban valami abszolút eredetit mondhasson.
19 Itt jegyzem meg, hogy a vita utóéletében kialakult mítosz egyik
sarkalatos kérdése  vajon ki írta valójában Sztálin nyelvtudományi
cikkeit?  teljesen alaptalan. Nemcsak hogy nincs okunk kétségbe vonni
Sztálin szerzõségét a szóban forgó nyelvészeti cikkeket illetõen, hanem
egyenesen minden alapunk megvan kijelenteni: csakis õ írhatta azokat.
20 Vö. például Rancour-Laferrière, Daniel: The Mind of Stalin. A Psychoanalytic Study. Ann Arbor, 1988. Oroszul: Uõ: Pszihika Sztalina. Moszkva,
1996.
18

4.szovjet t rt.qxd

2015. 01. 15.

13:05

A tudós Sztálin: a marrizmus-vita

Page 279

279

értékelésre szoktató anya, Sztálin testi fogyatékosságai,21 melyeket már korán hajlamossá vált kényszeredetten magabiztos
viselkedéssel ellensúlyozni, és ehhez hasonlók. Az ilyesfajta
elemzésekkel kapcsolatban persze aligha lehet többet mondani
valami olyasféle közhelynél, hogy jelentõségüket sem lebecsülni, sem túlértékelni nem érdemes.
Azt gondolom azonban, hogy Sztálin feltételezett kisebbrendûségi komplexusai között vannak könnyebben beláthatók
is. Sztálin kétségtelenül óvakodott a tudósoktól, gyanakodott rájuk, bizonyos értelemben talán le is nézte õket mint elpuhult értelmiségieket, de egyidejûleg kínzó vágyat érzett, hogy közéjük
tartozhasson, és elnyerje õszinte elismerésüket. Ez serkentette
arra, hogy tudósként is megnyilvánuljon (mégpedig társadalomtudósként, mert ismereteit tekintve mindenekelõtt ez jöhetett szóba). Pedig hát tudnia kellett: bármit ír is, azt a szovjet
tudományos világ kitörõ lelkesedéssel fogadja. Ebben nem is az
a valódi probléma, hogy akkor is dicsõíteni fogják, ha téves
álláspontot képvisel, hanem hogy ha elgondolása adott esetben
maga a megtestesült tudományos igazság, akkor sem ezért arat
majd diadalt, hanem a szerzõ személye miatt. De talán éppen ez
a megfontolás támasztja alá feltételezésünk valószínûségét.
Nem a tudományos igazság volt a lényeg Sztálin számára, hanem a tudósok elismerése.
A legspeciálisabb lelki motiváció, amely Sztálin nagy teoretikussá válási rögeszméjét táplálta, mindazonáltal még ennél is
konkrétabbnak tûnik. Arra az egész életére ható, eleinte többé,
késõbb ráadásul egyre kevésbé tiszteletteljes gyûlöletre és féltékenységre gondolok, amit Lenin iránt táplált. Nem egyszerûen
arról volt szó, ami persze igaz, hogy ha senki más, õ, Sztálin,
pontosan tudatában volt, hogy Lenin alkalmatlannak tartotta a
vezér szerepére. Ezt el lehetett titkolni (mint ismeretes, csak a
XX. kongresszus után derült rá fény). Sokkal inkább az irritálta,
hogy Lenin alakja még halála után is centrális viszonyítási pont
Bal karja rövidebb volt, mint a jobb  fényképezéskor erre egész
életében gondolnia kellett , bal lábfején két ujj össze volt nõve, alacsony
termetû volt, arca ragyás.
21
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maradt a szovjet közgondolkodásban, mégpedig nemcsak a hivatalosban (onnan Sztálin gátlástalanul és nagy gyakorlattal
eliminálta bármely ellenfelét), hanem a köznapi világ- és történelemszemléletben is. A bolsevik párt és a szovjet állam megalapítóját, a marxizmus nagy klasszikusát, a szocialista eszme paradigmatikus alakját nem lehetett háttérbe szorítani. Sztálin egyetlen módon szabadulhatott meg a nyomasztó konkurrenciától:
istenné avatta Lenint22 (egyben persze önmagát megtéve az új
kultusz fõpapjának). Leninre kötelezõ volt hivatkozni (olvasni
és elgondolkozni rajta nem), neve, alakja és szelleme ott volt
minden írásmûben, köztéren és társadalmi megmozdulásban 
ám tényleges történelmi személyisége idõben és térben elemelõdött a szovjet valóságtól. A belátható emberi szférában, e világi istenként, Sztálin így vetélytárs nélkül maradhatott.
És mégis: nehéz volt tudomásul venni, hogy Lenin minden
politikaelméleti és történelmi jelentõsége mellett még a marxizmus elméleti klasszikusának, kiemelkedõ filozófusnak is számít.
Sztálint valószínûleg nem is annyira a Filozófiai füzetek tételei
zavarták (ennek dialektikáját ugyan nemigen volt képes követni, de ez a mû jószerével a bölcsészek belügye volt), mint inkább
a Materializmus és empiriokriticizmus, ez az elõbbinél filozófiai
szempontból valójában jóval kevésbé meggyõzõ, de annál közismertebb könyv, amelyet egyenesen a marxizmus ismeretelméleti alapmûvének tartottak, és kötelezõ olvasmány volt minden egyetemista és aspiráns számára. Sztálint határtalanul
bosszantotta, hogy õ nem találta meg a maga külön fejezetét a
marxizmus foglalatában. A Rövid tanfolyamot23 persze tanították
az egyetemeken, de az politikatörténeti mû volt, nem filozófiai,
A Lenin idoljához való vallásos jellegû viszony jóval túlélte Sztálint. Ennek számtalan közismert megnyilvánulása közül hadd emeljem
ki azt a szinte groteszk módon árulkodó gyakorlatot (még Brezsnyev
idején is dívott), hogy a november 7-i központi ünnepségeken Lenin
arcképét hatalmas reflektorokkal az égre vetítették.
23 A Szovjetunió Kommunista (Bolsevik) Pártja történetének rövid tanfolyama, 1938.
22
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ami pedig A dialektikus és történelmi materializmusról címû, egyébként sem terjedelmes tanulmányt illeti, az ugyan filozófiainak
számított, része is volt a hivatalos kánonnak, de deklaráltan
interpretatív eszmefuttatás lévén, kevéssé lehetett a marxizmus
alkotó gyarapításának tekinteni. Sztálin tudatában volt, hogy e
téren korántsem sikerült behoznia (a ráadásul több mint negyedszázada halott) Lenin elõnyét.
Ehhez járult még az a körülmény, hogy mindkét említett
írás 1938-ban keletkezett, és az azóta eltelt tizenkét évben egyetlen teoretikus fejtegetés sem került ki Sztálin tolla alól. A vezér
úgy érezte: nagyon itt lenne már az ideje tudósi képességei megcsillogtatásának. Ez a nyelvészeti ügy kapóra jött.24
A tudósok egyike vagyok attitûdje a marrizmus-vitában
formailag is megnyilvánult. Sztálin nem véletlenül kötötte ki,
hogy cikke a többi tudósétól el nem különülten, tökéletesen azonos tipográfiával jelenjék meg. (Ez elképzelhetetlen lett volna,
ha a dologban a Pravda szerkesztõinek kell döntenie.) Még arra
is ügyelt, hogy neve csak az írás végén és ugyanúgy csak keresztnevének rövidítésével (az apai név jelzése nélkül) szerepeljen, mint az akadémikusok esetében történt.25 S végül az sem
véletlen, hogy elsõ cikke után, amely lényegében mindent eldöntött, a vita  látszólag céltalanul  tovább folytatódott. Ha a
tartalomra nézve nemigen tudott is ellenállni a kioktatás kísértésének, alakilag Sztálin mindenképpen azt szerette volna hangsúlyozni, hogy õ részt vesz a tudományos vitában, nem pedig
A teoretikus megnyilvánulás vágyát mint Sztálin egyik indítékát
Alpatov és mások is feltüntetik, de a Lenin-komplexus említése nélkül.
Egyébként Sztálint, mint késõbb kiderült, az eredmény nem elégítette
ki, és két év múltán kedve támadt közgazdászként is excellálni.
25 Egy tekintetben azonban a Pravda szerkesztõi minden parancs
ellenére mégsem tudták megállni, hogy ne jelezzék a vezér iránti megkülönböztetett tiszteletüket: Sztálin neve egy ponttal nagyobb betûkkel
van szedve, mint a többi szerzõé. A megkülönböztetésnek ez a ravaszul
becsempészett kinyilvánítása a további Sztálin-cikkek esetében sem
maradt el.
24
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hatalmi szóval lezárja. Ezért nem érhetett véget a vita formálisan
az õ cikkével.26
A pusztán pszichikai indíttatás mindazonáltal igen keveset
magyaráz meg a marrizmus-vitában való sztálini részvétel tartalmi vonatkozásaiból. Sztálin nyelvtudományi fellépése egyáltalán nem volt szükségszerû aktus, már ami a puszta tényt illeti; ez
azonban távolról sem jelenti azt, hogy a fellépés hogyanját ne
befolyásolták volna  az esetlegességeken túl  a történelmi körülmények és a sztálini látásmód preferenciái. Legkésõbb Csikobava készülõ vitaindítójával kapcsolatban, amikor is, mint
mondtuk, Sztálin számára a marri gondolatvilágból ismeretessé
vált és elõtérbe került a felépítmény- és osztályjelleg, valamint a
forradalmi ugrásokként felfogott szakaszos nyelvfejlõdés motívuma, az egyéni pszichikai motiváció másodlagossá vált egy
sokkal nagyobb ívû mondanivalóval szemben. Sztálin ideológiai nézeteirõl és törekvéseirõl van szó, amelyek persze már
messze túlmutatnak az õ személyes beállítottságán, és egy egész
korszak társadalom- és történelemszemléletének sajátosságait
tükrözik.
Azokban a vitákban és összeütközésekben, amelyek a Szovjetunió történelmi útjának és szerepének útjelzõi között egyfelõl
a forradalmiságot, a nemzetközi osztályharcot, a proletárértékek
kidolgozását és érvényre juttatását, az önigazgatói elveket és az
állam lebontását, a Szovjetunió népeinek emancipációját, másfelõl viszont az össznépi-nemzeti elvet, az erõs, központosított
állam doktrínáját, az evolutív felhalmozást és az orosz nép kitüntetettségét hangsúlyozták, Sztálin  kisebb kitérõktõl eltekintve  voltaképpen mindig is a második tendencia mellett állt.
Nézetei már az 1917-es forradalmat körülölelõ években is az
úgynevezett nacionálbolsevizmus gondolkodásmódját tükrözMásodik és harmadik megnyilvánulását minden bizonnyal késõbb határozta el, hiszen azok tartalmilag is az elsõ cikkére adott reagálásokhoz kötõdtek. De talán még az is a tudósi megnyilvánulás szándékához köthetõ, hogy Sztálinnak ezúttal nem volt ínyére, hogy a vita a
július 4-i mea culpákkal és hozsannákkal érjen véget.
26
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ték,27 és 1924-re a szocializmus egy országban tételében öltöttek testet. A baloldali politikai tendenciákkal szembeni nagy áttörés után a harmincas évek derekára az ideológiában is végleg
felülkerekedett a nacionalisztikus izoláció eszmeisége. A forradalmian új proletárkultúra és -szellemiség létrehozását célul
kitûzõ szervezõdéseket (mint például a Proletkult, a RAPP) felszámolták. A bolsevikok által egykor hirdetett baloldali értékek a
tankönyvek deklaratív doktrínájába szorultak vissza, részben
még onnan is kikoptak. Az érvényre jutott ideológia közvetlenül
tükrözõdött a társadalomtudományok, jellemzõen a historiográfia nemzeties, hagyományélesztõ irányváltásában is. Ezeket a
tendenciákat azután mind a hivatalos ideológiában, mind jelesül
Sztálin világszemléletében végletesen felerõsítette a világháború
és a hidegháború rákövetkezõ korszaka: a bürokratikus mentalitásban soha nem látott nyíltsággal jutott érvényre a nacionalista messianizmus és a nagyhatalmi becsvágy. Mindennek persze  a továbbra is szorgalmazott doktrinális deklarációk ellenére
 már végleg semmi köze sem volt az egykori baloldali forradalmi eszmékhez.
Ami az ultranacionalisztikus tendenciákat illeti, azonosításukat némileg megnehezíti az az ideológiai gyakorlat, amely 
talán nem is mindig szándékosan, hanem a kérdés elvi
tisztázatlansága folytán  a történelmi szubjektum fogalmát
lebegtette a mi, szovjetek és a mi, oroszok önképe között.
Nem lehetett azonban kétséges, melyik momentum a hangsúlyosabb. Amikor Sztálin, akit bízvást nevezhetünk neofita
orosznak, 1945. május 24-én a Kremlben elmondott híres pohárköszöntõjében nem a szovjet, hanem az orosz népet éltette,
mégpedig kertelés nélkül a legkiválóbbnak nevezve azt a
Szovjetunió népei között, egyértelmûen kijelölte az irányvoVö. Csurakov, D.: A nacionálbolsevizmus keletkezési idejérõl. In: Havas Ferenc (szerk.): Dokumentumok történeti ruszisztikánk tárgykörébõl. (Poszt-szovjet Füzetek XV.) Budapest, 2000. 120125. Eredetileg In:
Altyernatyivi, 1998/2. 8488.
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nalat.28 Ettõl  legalább ettõl  kezdve a Szovjetunió voltaképpen csak egy kiterjesztett Oroszországnak számított (ahogyan a
keleti blokk végül is egy kiterjesztett Szovjetuniónak).
A gyõzelmes háborút közvetlenül követõ években egy ideig
a szovjet patriotizmus még erõsebb tendencia volt, mint a ruszofília. Mindazonáltal az ingadozás nem sokáig tartott. 1948-ra a
felsõoktatás és a közoktatás erõltetett ruszifikációja odáig jutott,
hogy a tudományban és a kultúrában az abszurditásig fokozták
a hazai teljesítmények elsõbbségének hirdetését. Mindez egyszerre torzította az idegen és a saját alkotások megítélését.
Az ultranacionalista ideológia természetesen nem egyebet
szolgált, mint a hatalmi struktúra s benne maga Sztálin pozícióinak megerõsítését. Személyének évtizedekre visszatekintõ kultusza, melyet a gyõzelmes háború a vallásos rajongásig fokozott,
1949-ben, a vezér hetvenedik születésnapjának grandiózus ünneplésében kulminált. Hatalmának senki és semmi nem szabhatott korlátot. Ennek ellenére egyre inkább visszavonult a személyes közszerepléstõl, és igyekezett, akár saját apparátusának
megkerülésével is, a háttérbõl  kuncevói dácsájából  személyesen irányítani a folyamatokat.
Sztálinnak ez az egyre inkább önelvû, gyanakvó-rafinált
manõverezési habitusa nyilvánult meg abban az epizódban is,
amely mostani elemzésünk tárgya. Ha lingvisztikai megnyilatkozásának elõkészítését ideológiai szakapparátusára (az Agitpropra) hagyja, akkor jó esélye lett volna az ellenkezõ oldalról
érkezni a vitába. Nemcsak azért, mert maga az Agitprop soha
Azért iszom mindenekelõtt az orosz nép egészségére, mert ez a
legkiválóbb nemzet a Szovjetunióhoz tartozó összes nemzet között.
Azért iszom az orosz nép egészségére, mert ebben a háborúban rászolgált a Szovjetunió vezetõ erejekénti általános elismertségre országunk
minden népe között. Az orosz nép egészségére iszom, nemcsak azért,
mert vezetõ nép, hanem mert éles ész, állhatatos karakter és tûrõképesség jellemzi. Sztálin, J. V.: A Szovjetunió Nagy Honvédõ Háborújáról.
Moszkva, 1950. 196.; Idézi Gromov, Je. Sz.: Sztalin  vlaszty i iszkussztvo.
Moszkva, 1998. 421.; Vö. még Werth, Nicolas: Histoire de lUnion
Soviétique. 19001991. Orosz fordítása: Uõ: Isztorija Szovjetszkovo goszudarsztva. 19001991. Moszkva, 1994. 340.
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nem antimarrista oldalról tájékozódott, hanem mert ebben az
esetben Marr heves anti-indoeurópaizmusa oly mértékben megfelelni látszott volna a sztálini és általában a hidegháborús szellemiség egyik legmegingathatatlanabb ideológiai axiómájának, a
szovjet tudomány felsõbbrendûségébe vetett hitnek, hogy a
Marr-ral szembeni érvek egy része talán fel sem merül. Sztálin
azonban  anélkül, hogy tudatában lett volna  mintegy megszervezte magának, hogy olyanoktól tájékozódjék, akik a marri
nézeteknek ezt a vonatkozását  enyhén szólva  nem kívánták
túlhangsúlyozni. És így az ideológiai hálón a Nyugat-ellenesség
helyett mindenekelõtt az osztályjelleg motívuma akadt fenn.29
Valami olyasmi, ami  gondolnánk-e  akkor már jó ideje a gyanús kategóriák közé tartozott Sztálin számára.
Nem mintha az ezzel kapcsolatos nézetek kívül állnának az
ultranacionalizmus eszmerendszerén. Világos, hogy a ruszofília,
az össznemzeti elv mint államrezon fogalmilag ellentmond az
egy nemzetben több nemzet lenini és az osztályharc marxi fogalmának. A hivatalos doktrínában persze tovább élt az osztály
és az osztályharc terminológiája, ám a szovjet társadalmon belül
osztályellentétekrõl, különösen antagonisztikusakról, elvben
már szó sem lehetett.30 Az a szemlélet, mely a társadalom alapvetõ érdekellentétek általi strukturáltságát eredetileg vertikálisnak látta, a harmincas évek második felétõl és különösen a háború utáni idõszakban mintegy horizontálissá lényegült át.
Globális összefüggésben az osztályharcot ugyanis egyre inkább
úgy fogták fel, mintha abban a Szovjetunió töltené be a proletár,
Nem is a nyelv felépítményjellege, amellyel majd a megjelent
Sztálin-cikk kezdõdik. Ideológiai szempontból ennek a tétje nem érte el
az osztályjelleg fontosságát, inkább csak logikai következménye volt az
osztályjelleg tagadásának, jobbára fontoskodó eszmefuttatás.
30 Az ideológia irracionális voluntarizmusát azonban mi sem jelzi
jobban, mint hogy a gyakorlatban annál inkább: osztályok nem voltak,
mindazonáltal a sztálini doktrína értelmében egyre fokozódott az osztályharc. A felfoghatatlan ellentmondást részint a csökevényekkel, a maroknyi reakciós dühödt ellenállásának mítoszával, részint közvetlenül a
Nyugat diverzív befolyásának bizonygatásával igyekeztek feloldani.
29
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a nyugati tömb pedig a (természetesen bukásra ítélt) kizsákmányoló szerepét.31 Ez a felfogás azonban kikezdte az érintett ideologémák eredeti tartalmát. Az osztályjelleg kategóriája a forradalmisággal, internacionalizmussal stb. együtt azok közé a vezérszavak közé tartozott, melyet Sztálin  bár ezt, lévén a népek
atyja is, soha nem deklarálta volna  már egy jó ideje nagyon is
szeretett volna a háttérbe szorítani.
Osztályjelleg és forradalmi ugrások. Amikor Sztálin olyan
motívumokra bukkant Marr elméletében (pontosabban, ennek
számára hozzáférhetõvé vált interpretációjában), amelyek rímelni látszottak ezekre a számára immár irritáló kategóriákra, lényegében el is dõlt, hogy melyik oldalon foglaljon állást. Nyilvánvalóan nem egyedül Marron akarta a nyelvét köszörülni,
amikor ezeket a momentumokat kiszemelte magának. Nem is
különösebben látszott érdekelni õt, hogy Marr pontosan mit
mondott minderrõl, a lényeg az volt, amit ezzel kapcsolatban õ
akart mondani.
Sztálint szemmel láthatólag a priori ideológiai motivációk
vezették Marr nyelvkeletkezési és nyelvfejlõdési koncepciójáA fordulat a vertikális osztályszemlélettõl a horizontális felé a
tudománypolitikában is nyomon követhetõ. A 20-as években, a 30-as
évek elejéig a maga egészében ellenfélnek-ellenségnek kikiáltott burzsoá tudomány pozitív ellenpárja még a proletár tudomány volt.
Konkrét személyek tevékenységének megítélésekor az adott tudós osztály-hovatartozása, illetve pártkötõdése volt a fõ kritérium. A pártosság követelménye ugyanazt az osztályszemléletet tükrözte, mint az
osztályharc fokozódásáról szóló sztálini tézis. A 30-as évek második felére viszont, a szocializmus alapjainak lerakásával és a sztálini nagyhatalmi politizálás kialakulásával párhuzamosan a burzsoá  nem burzsoá szembeállításban egyre hangsúlyosabbá válik a hazafias akcentus. Erõsödik a külföldi tudomány bírálata, megfogalmazódnak a külföldi tudósokkal való kapcsolattartás adminisztratív korlátai. A hazai tudományban ekkor már a burzsoá tudomány apologétáit igyekeznek leleplezni. A háborút követõ idõszakban azután véglegessé válik a szovjet
tudomány (és kultúra) kizárólagos progresszivitásának szemlélete. Vö.
Kremencov, N. L.: Ravnyenyije na VASzHNIL. In.: Jarosevszkij, M. G.
(szerk.): Represszirovannaja nauka. Vipuszk II. Szentpétervár, 1994. 90.
31
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nak bírálatában is. Mihelyt megértette, hogy ez a felfogás olyan
egyetemes elveket tulajdonít a nyelvek globális sorsának, amelyek háttérbe szorítják vagy egyenesen kizárják az egyes nyelvek különösségének  hát még kitüntetettségének  eszméjét,
világossá vált számára, hogy Marr nyelvszemlélete alkalmatlan
a nemzeti önfelértékelés alátámasztására. Márpedig a nyelv központi elem volt a nemzet meghatározásában a Sztálin által
szankcionált definíció szerint is. Az orosz nyelv felmagasztalásából következett továbbá a szláv nyelveké általában. Minthogy
pedig a szláv nyelveket képtelenség volt más fogalmi keretben
egységes csoportnak tekinteni, mint nyelvcsaládként, ahogyan a
Marr által hevesen támadott indoeurópaisztika ábrázolta, elkerülhetetlenné vált a nyelvcsalád fogalmát, következésképpen a
történeti-összehasonlító nyelvészetet rehabilitálni.
Mindezek mellett a nyelv ürügyén a gazdasági alapról és a
neki feltétel nélkül engedelmeskedõ felépítményrõl szóló fejtegetések lehetõvé tették Sztálin számára, hogy a sorok mögött
ezúttal apodiktikus társadalomfilozófiai érvek alapján hitelesítse
a fennálló pártállami berendezkedés, a politikai hatalomkoncentráció és az eszmei kizárólagosság megkérdõjelezhetetlen
szükségszerûségét.32
Ideológiai direktívák sulykolása a felmerült lingvisztikai
probléma ürügyén  ez tehát a sztálini fellépés valóságos mozgatóereje.33 Bármit gondoltak is a dologról az elmúlt fél évszázad
nyelvtudomány-történészei, Sztálin motivációs rendszerében
Werth (Uõ: Isztorija Szovjetszkovo goszudarsztva, 345.) egyenesen
ezt tartja Sztálin nyelvészeti megnyilvánulása legfontosabb motívumának.
33 Közismert Lukács György állásfoglalása Sztálin elméleti gyakorlatáról: Sztálin ilyen vagy olyan módon, merõben taktikailag reagál
a tények valamilyen együttesére, az elméletre pedig csak az a feladat
hárul, hogy a mindenkori taktikai döntést utólag igazolja mint a marxi
lenini módszer szükségszerû eredményét. (Lukács György: A demokratizálódás jelene és jövõje. Budapest, 1988. 133.) Ebben a konkrét ügyben
azonban az ideológiai direktívák kivételesen közvetlenebb motivációként látszanak szerepet játszani Sztálin fellépésében, mint a taktikai
reagálás.
32
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minden szaknyelvészetileg értelmezhetõ momentum csak ez
után következett.
Végül persze nem tagadható ennek a harmadik rétegnek a
jelenléte sem. Sztálin kétféleképpen is kompetensnek látta magát: mint tudománypolitikust és (elsõ cikke bevezetõ szavainak
álszerénykedése ellenére) mint a nyelv szakértõjét. Nem kétséges: a vezér valóban úgy érezte, olvasmányai és konzultációi
alapján megengedheti magának, hogy a nyelvész szerepében is
megnyilvánuljon. Nyilván élvezettel fejtegette gondolatait ezen
a periferikusságában is exkluzív tudományos területen (mi mindenhez érthet az, aki még a nyelvészethez is ért!), imponált magának, amint kötetlen biztonsággal tárgyal olyan terminusokat,
mint szókészlet, grammatika, dialektusok, zsargonok és ehhez
hasonlók, és aligha volt kétsége afelõl, hogy van szakmai mondanivalója a nyelvtudomány számára. Tudományos értelemben
is el akarta igazítani a nyelv kutatóit, nemcsak ideológiailag és
hatalmilag. Mindez azonban illúziónak bizonyult, hiszen Sztálinnak ténylegesen csak kétféle üzenete akadt a nyelvtudomány
számára: trivialitások és dilettáns melléfogások.
Elemelkedve most már Sztálin személyétõl, foglaljuk össze,
végül mi is jellemezte általánosságban az ötvenes évek e híreshírhedt tudományos vitáit.
Elõször is, bár tudományos vitákról beszélünk, nyilvánvaló
e diszkussziók túlnyomóan adminisztratív és ideologikus jellege. Már önmagában az a tény is erre utal, hogy a viták kivétel
nélkül minden esetben termékenynek bizonyultak: egyértelmû gyõztesek és vesztesek kerültek ki belõlük. Valóban tudományos viták esetén, ahol szakmai kérdések körül kialakult
eltérõ nézetek ütköznek meg, természetesen korántsem mindig
van így: elõfordul, hogy a vita megfeneklik a teljesen feloldhatatlannak bizonyuló ellentéteken, más esetekben sor kerül a
konkurens nézetek tisztázására, de vitájuk eldöntésére nem,
ismét máskor pedig a felek valamilyen tekintetben kompromisszumokra jutnak. A sztálini korszak tudományos vitáinak
ideológiai jellege azonban ennél konkrétabban is nyilvánvaló: a
vereséget szenvedett iskolát vagy egyéniséget minden esetben
mindenekelõtt filozófiai-ideológiai eltévelyedése miatt ítélték el,
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aminek a szakmai melléfogások állítólag csak logikus következményei voltak. Mind az elítélt, mind a preferált tudományos nézetrendszert (rendszerint képviselõje nevébõl képzett szóval)
izmusnak kiáltották ki; az elõbbi terminusok, illetve az utóbbiak az anti- elõtaggal formális megbélyegzésekké váltak. A pozitív izmusok ugyanezen logika alapján parttalan használatú
felértékelõ jelzõként kezdtek funkcionálni. Az elítélt tudósokból
gyakran teljesen mûvi módon csoportosulásokat kreáltak, azt
sugallva, hogy tevékenységük mintegy összehangolt támadás
volt a szovjet tudományosság ellen. A viták látszólag demokratikusan folytak, de végkimenetük minden esetben predeterminált volt (persze nem feltétlenül a résztvevõk számára, bár egy
sor esetben még ez is feltételezhetõ).34 Az ideológiai határkövek
rögzítésén túl a legtöbb esetben kijelölték a szóban forgó tudományszak meghatározó személyiségét is, a Nagy Megalapozót
(Pavlov, Micsurin stb.)  hacsak a tekintély nem volt az adott
diszciplínában már eleve adva (mint a marxizmus klasszikusai
esetében, adott esetben persze Sztálint is ideértve). Sztálin személyes konstitutív (kezdeményezõ és kontrolláló) szerepe
ugyancsak feltûnõ, a mindent eldöntõ fõ elõadások saját kezû
szerkesztése, mint említettük, egy sor esetben is kimutatható. Az
adminisztratív jelleg a viták résztvevõinek gondos megválogaKozsevnyikov [Kojevnikov, A. B.: Toward a Post-Cold War Historiography (A Reply to David Joravsky). In: Russian Review, vol 57. No. 3.
155159. 52 kk.] rámutat, hogy a helyi szinteken létrejött viták száma
jóval nagyobb volt  általában is úgy véli, ezeknek egyik legjellegzetesebb vonása, hogy szinte mindig maguk a tudósok kezdeményezték,
hogy a hatalom segítségével kerekedjenek felül konkurenseiken , és
csak a körülmények kiszámíthatatlan alakulásán múlott, melyekbe avatkozott be a hatalom, s melyek maradtak ennek híján eldöntetlenül. Ebben az értelemben Kozsevnyikov a tudományos viták és a hatalom viszonyát kaotikusnak látja, s úgy véli, ami a mikroszinten determináltnak
látszik, az makroszinten elõre nem látható eredményeket produkálhat.
Nem nagyon értek egyet ezzel az interpretációval, és hamarosan ki is
fejtem a magamét, de szeretném jelezni: a predeterminált jelzõt itt
azokra a diszkussziókra vonatkoztatom, amelyekbe a hatalom ténylegesen beleavatkozott.
34
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tásán, a lebonyolítás elõre meghatározott forgatókönyvén, a kritika és önkritika sémáinak szinte rituális alkalmazásán,35 az
eredmények haladéktalan és példázatszerû publikációján, parttalan propagálásán stb. jól kivehetõ. A diszkussziók döntõ többsége az adott terület struktúráinak átszervezésével végzõdött, a
vesztes tudóscsoport tagjaira nézve pedig  különbözõ fokú 
hátrányos egzisztenciális következményekkel.
Ha ezeket a kritériumokat jelesül a marrizmus-vitára vonatkoztatjuk, a strukturális hasonlóságok messze jelentõsebbeknek
tûnnek majd, mint a különbségek. A vitának a Sztálin-cikk elõtt
nagyobbrészt, azt követõen pedig szinte kizárólagosan ideologikus jellegérõl a korabeli olvasónak is volt alkalma meggyõzõdni. Marrnak és híveinek elítéltetése, mihelyt arra Sztálin jelt
adott, túlnyomórészt a nyelv felépítmény- és osztályjellege köImént idézett mûvében Kozsevnyikov meggyõzõen mutatja be,
hogy ezek a sémák (tanácskozások, diszkussziók, bírálat és önbírálat,
szabad viták, ám kötelezõ határozatok stb. stb.) nagymértékben a pártélet, az intézményesített pártdemokrácia viselkedési normáiból (wittgensteini értelemben vett nyelvjátékaiból) származnak  ahol is ezeket
eredetileg (vagy legalábbis névleg) az alulról jövõ kritika érvényesülési
színtereinek szánták , és bizonyos rituális jelleget mutatnak fel (hagyományozott viselkedésformák, csoporttudat-erõsítõ tevékenységek, szakrális értelmû aktusok stb.). Az persze közelebbi vizsgálatot érdemelne,
hogy egyfelõl mennyire épültek rá ezek a tudományos összmunka általában vett mûködési formáira, másfelõl, hogy az adott viselkedési minták átvétele  függetlenül az érintettek szubjektív meggyõzõdésétõl 
mennyiben tekinthetõ a résztvevõk által szabadon vállalt egzisztenciális
formának, s mennyiben adódik az adott társadalmi körülmények kényszereibõl. Elég kézenfekvõ analógia látszik a tudománynak ebben az értelemben vett pártszerûsödése és a militáris struktúráknak a pedagógiában való, aligha önkéntes és spontán érvényesülése között (lásd
Makarenko gyakorlatát). Ha emellett még olyan jelenségekre is tekintettel vagyunk, mint a tervezõi-kutatói munkatelepek (saraga, saraska)
szinte büntetés-végrehajtási logikájú megszervezése jogilag elvben szabad értelmiségiek alkotótevékenységének koncentrációja céljából, akkor
úgy tûnik, az a felfogás, amely a szóban forgó viselkedési formákat lényegében önként vállalt és begyakorolt rituálék gyanánt értelmezi, enyhén szólva elmélyítésre szorul.
35
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rüli állásfoglalásuk, azaz egy jobbára paradiszciplináris, ideologikus tematika körül forgott, minden egyéb felmerült eltévelyedésüket, még a szigorúan nyelvészetieket is, mintegy e fõbûnök logikus következményeként ábrázolták.36 A marrizmus
terminus ugyan nem ekkor alakult ki, de pozitív vagy semleges
tartalmú megnevezésbõl ekkor vált véglegesen odiózussá. A
Pravda-beli vita végkimenetelének predeterminált volta elégségesen bizonyítható. Sztálint ez ügyben ismét ott látjuk a vezérdokumentum személyes szerkesztõjeként (azazhogy ezúttal:
szerzõjeként). Az adminisztratív jelleg, a résztvevõk gondos
megválogatása, a bírálat és önbírálat rituális lerovása elõírásszerûen jelen van a nyelvtudományi vitában is. Ami a propagandát
és a személyi-szervezeti következményeket illeti, természetesen
hiánytalanul érvényesültek. Mindezen kritériumok alapján a
marrizmus-vita szerkezete, sajátos módon, a genetikaiéhoz áll a
legközelebb, azzal a formális különbséggel, hogy miután az idõben korábbi diszkusszió nem a széles nyilvánosság elõtt folyt,
befejezõdése után lehetett csak általános propaganda tárgyává
tenni, míg a nyelvészeti vita már eleve a Pravdában zajlott; illetve hogy a Micsurin alakjában megtestesülõ Nagy Megalapozó
mitologémája nem talált megfelelõre a marrizmus-vitában.
Végeredményben azonban ez a második eltérés is csak látszat,
hiszen a megalapozó ezekben a tudományképekben nem történelmi személyiségként funkcionál, hanem mint a monopolizált értelmezés szakralizált letéteményese, a rituálisan meghivatkozandó, az elkötelezettség megszemélyesített tárgya. Világos, hogy ezt a szerepet a marrizmus-vitában maga Sztálin töltötte be. Nem véletlenül kezdtek a vitát követõen szinte azonnal
a nyelvtudomány sztálini korszakáról, sõt nemes egyszerûséggel sztálini nyelvtudományról beszélni.
Ami a legfeltûnõbb különbség a genetikai és a nyelvészeti
vita között, az nyilvánvalóan a kimenetükben ragadható meg,
hiszen a tudományos közvélemény általánosan elfogadott
értékelése szerint a Liszenkó-vita a helytelen, a marrizmus-vita
36 Senkit sem zavart, hogy ugyanezeket a nézeteket korábban a
marri tanok ellenfelei is osztották.
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pedig a helyes álláspont gyõzelmét hozta. Azonban hogy a viták szentesített eredményének általában kevés közük volt a tudományos igazság kiderüléséhez, azt az is jól mutatja, hogy a
marrizmus-vita kivételével egy sem akadt, amelyet tíz-húsz év
múltán ne ítéltek volna (legalább részben) tévesnek és káros
kimenetelûnek. Ha annak a mechanizmusnak, amely e vitákat
kezdeményezte, gerjesztette és irányította, az volt az értelme,
hogy ezáltal felélénkítse a tudományos kutatást,37 akkor ez volt
a tudományirányítás valaha elõfordult legnagyobb kudarca. És
kétségtelen, hogy ebbõl a szempontból az események lefolyása
valóban az abszolút véletlenszerûség képét mutatja. Ezernyi
esetlegességen (az idõzítésen, a kezdeményezõk és az érintettek
hierarchikus és politikai státuszán, a pártirányítók személyes
szimpátiáján és érdekein, a központi politika esedékes elvárásain stb. stb.) múlt, hogy adott esetben mely nézetkülönbségek,
személyes vagy csoportérdek-ütközések mentén vagy éppen
mely  akár minden polemikus szándék nélkül létrehozott  tudományos teljesítmény körül bontakozott ki egy ilyen hatalmilag kontrollált vita, s hogy ennek során kit ítéltek el, s ki arathatta le a gyõztesnek járó babérokat. Még az sem mondható, hogy
világnézeti, ideológiai preferenciák döntöttek, hiszen ilyen
érveket a szemben álló felek mindegyike fel tudott vonultatni
(volt, hogy e tekintetben a leendõ vesztesek indultak nagyobb
munícióval a csatába  például éppen a marrizmus-vitában).
Nézzük bár a tudományosság, az ideológiai axiómák, valamiféle
gazdasági érdek vagy akár az elemi logika felõl  ezek a központilag manipulált viták tagadhatatlanul abszurd, kaotikus képet
mutatnak.
A hatalmi mechanizmusok mûködésének eme káosszerû
víziója mindazonáltal éppúgy pusztán objektív látszat, mint
Valami ilyesmit fejteget Kozsevnyikov, lásd: Kozsevnyikov, A. B.:
Igri sztalinszkoj gyemokratyii i igyeologicseszkije gyiszkusszii v szovjetszkoj
nauke: 19471952 gg. In: Voproszi Isztorii Jesztyesztvoznanyija i Tyehnyiki (VIET), 1997/4. 2658. (A cikk angol variánsa: Kojevnikov, A. B.:
Rituals of Stalinist Culture at Work: Science and the Games of Intraparty
Democracy circa 1948. In: The Russian Review, vol. 57. No. 1. 2552.)
37
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módszertani ellentéte, a Gonosz teóriája, miszerint minden
egyes történés mögött az ádáz és kiszámíthatatlan Sztálin személyes manipulációja keresendõ. Való igaz, hogy éppen a tárgyalt esetekben Sztálin szerepvállalása feltûnõen jelen van,
gyakran konkrét kezdeményezõként mutatható ki, durván beleavatkozik az események folyásába, rendelkezik és dönt. Ám
mindezekben az esetekben valójában nem feltalálja, hanem
pusztán mûködteti a politikai kontroll önmozgó gépezetét. Ebben a mechanizmusban egyébként szinte nincs is tudományspecifikus momentum, pusztán konkrét megjelenési formája a sztálini típusú berendezkedés államrezonjának. Annál is inkább,
mert magának a tudománynak a struktúrája és logikája is az: a
szovjet tudomány szerkezete  a felsõoktatás és a kutatás szétválasztása, hatalmas, gyakran monopolisztikus kutatóintézetek kialakítása, az akadémia mint államigazgatási szerv (kváziminisztérium) mûködtetése, a katonai-bürokratikus struktúrák lemásolása az intézményi hierarchiában, az elismerések, címek, rangok rendszerében stb.  ugyanazt a piramisszerû deduktivitást
mutatja, mint az államszerkezet egésze, azaz már eleve a centrális irányíthatóság logikájának megfelelõen épül fel és funkcionál. Ilyen körülmények között a despotikus hatalomnak a
tiszta tudomány fennkölt szféráiba való durva betörésérõl beszélni színtiszta moralizálás: a tudomány és hatalom összefonódása mindkét fél számára érvényes, használatos, sõt kívánatos
alapmeghatározottság volt.38 Sztálin személye persze nem választható el az államiság eme hipertrófiájától, az a személyes
38 Ha igaz is  és sok esetben valóban nehéz lenne tagadni , hogy
a tudományos viták eredeti forrása bizonyos tudósok, iskolák, tanszékek, kutatóintézetek stb. arra irányuló igyekezete, hogy a hatalom beavatkozása révén szabaduljanak meg vetélytársaiktól, ez nem tekinthetõ úgy, mintha a tiszta tudomány berkeibe beszivárgott amorális elemek bûnös intrikáiról lenne szó, hiszen ezeket a mechanizmusokat nem
õk teremtették, és nem lehet úgy beállítani a dolgot, mintha konkurenseik nem ugyanezen hatalmi struktúra keretében és kihasználásával tartották volna pozícióikat. Az igazi amoralitás  ha ezen a szinten ez a kitétel egyáltalán értelmesen alkalmazható  magába a mechanizmusba volt
beépítve.
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szerep sem tagadható, amelyet annak történelmi létrejöttében
játszott, de azért Sztálin legfeljebb elsõ volt e mechanizmus mozgatói között, nem õ volt az Elsõ Mozgató. Nem Sztálin teremtette a bürokratikus centralizmus rendszerét, hanem e rendszer
terméke Sztálin.
Valójában mind a konkrét történések kaotikus képe, mind a
sztálini szerepvállalás rapszodikus és önkényes voltáról alkotott
benyomás azonnal háttérbe szorul, és megjelenik helyettük az
események valóságos logikája, ha e folyamatokat a hatalomgyakorlás szempontjából értékeljük. Végül is mi történt minden
esetben? A hatalom az adott diszciplínában és tudományos alstruktúrában készen talált, esetenként kimódolt konfliktusok tudatos és mesterséges kiélezésével elérte, hogy az érintett tudományos közösség megosztassék  monopolisztikus helyzetbe
juttatott gyõztesekre és (kutatóként vagy akár a legközvetlenebb
értelemben is) egzisztenciálisan kiszorított vesztesekre. Ennek a
mechanizmusnak elsõrendû célja nyilvánvalóan az adott értelmiségi csoport megregulázása, a hatalmi akaratnak való alárendelése volt. Nemcsak a vesztesek, a gyõztesek is a fenyegetettség
helyzetébe kerültek, hiszen gyõzelmük lényegében a hatalom
ajándéka volt, amelyért ellenszolgáltatással (mindenekelõtt
fenntartás nélküli lojalitással) tartoztak, s fel kellett ismerniük:
õk éppúgy válhattak volna  sõt válhatnak még  vesztesekké.
Másrészt a doktrinális és institucionális monopolizáltság megteremtése jóval kezelhetõbbé tette az adott tudományágat a hatalmi irányítás mechanizmusa számára, mint az iskolák, tanok és
intézmények korábban fennállt viszonylagos pluralizmusa.
Megfegyelmezés és hatalomkoncentráció  ez tehát a sztálini korszak hatalmilag ellenõrzött tudományos vitáinak valódi
mögöttes logikája. Se nem káosz, se nem szeszély, hanem az
adott államrezonból következõ és a hatalom számára belátható
távon belül hatékonynak is bizonyuló manipulációs stratégia. Az
ötvenes évek tudományos vitáinak menetére tagadhatatlanul
rányomta bélyegét Sztálin személyisége, de csak azt erõsíthette
fel, ami nélküle is, általa is funkcionált.
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Az elhallgatott népirtás: magyar
megszálló csapatok a Szovjetunióban

A tábornoki perek dokumentumai
fellebbentik a fátylat

70 év telt el azóta, hogy a náci Németország oldalán harcoló 
Horthy Miklós vezette  Magyarország a Vörös Hadsereg doni
áttörése nyomán a katonai összeomlás szélére jutott. Ezzel
együtt a náci Németország oldalán harcoló Horthy-rendszer, illetve annak hatalmi elitje az I. világháború nyomán elveszített
területek visszaszerzésének minden lehetõségét eljátszotta.
Mint tudjuk, az illúziók kergetése sokba került a magyar népnek. Összességében a II. világháború idején mintegy egymillió
magyar állampolgár életével fizetett e kalandorpolitikáért.
Mégis felmerül a kérdés: ismerjük-e mindennek ellenére a háború történetét? Vagy pontosabban: ismerni akarjuk-e a háború
igaz történetét, vagy még mindig csak adagolni akarjuk az
igazságot? Hiába jelent meg a hét évtized alatt sokféle feldolgozás, könyv és tanulmány, memoár és tudományos kutatás, a
háború magyar fejezete  amely a szovjet területek majd hároméves megszállását jelentette  úgyszólván mindmáig ismeretlen még a legszûkebb szakmai közegben is.
Közismert tény, hogy Magyarország  Hitler kérése nélkül 
az ún. bécsi döntéseknek köszönhetõ területi revízió lelki-politikai hatása alatt 1941. június 27-én támadta meg a Szovjetuniót,
és közel három évig háborúzott a területén. Az elsõ megszálló
csapatok az eredetileg frontbevetésre alkalmazott Kárpát-csoport seregtesteibõl alakultak, amelyeket a német hadvezetés
1941 õszéig visszatartott. A politikai vezetés a Kárpát-csoport leváltását pótlandó, 5 dandárt ajánlott fel megszálló tevékenysé-
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gek ellátására, azt remélve, hogy ezzel elejét veheti a késõbbi
német követeléseknek. A 121. és 124. dandárt Proszkurovba és
Vinnyicába, a 102., 105. és 108. dandárt Bergyicsevbe irányították. A támadó erõk fõ feladata a visszavonuló Vörös Hadsereg
üldözése volt egészen a Dnyeszterig, a német és román csapatok
fedezésével. Ezen támadó alakulatok parancsnokává vitéz
Szombathelyi Ferenc altábornagyot (késõbb vezérkari fõnök)
nevezték ki. A Kárpát-csoport, amely június 28-án lépte át a határt, néhány napig a Gyorshadtestet is kötelékeibe foglalta, de ez
utóbbi a Kárpát-csoportból kilépve, a német Déli Hadseregcsoport alárendeltségébe került. 1941. október 6-án Vinnyicában
alakult meg a Magyar Megszálló Csoport Parancsnokság, amelyhez 1942 februárjára már 5 hadosztály és több kisebb egység tartozott, körülbelül 40 ezer fõs élelmezési létszámmal. A hadosztályok létszáma kezdetben alig haladta meg egy megerõsített ezredét. 1942. február 5-tõl egészen 1943 májusáig a megnövekedett arcvonal mögötti területen széthúzott magyar megszálló
seregtesteket két magyar parancsnokság felügyelte: 1942. február 5-tõl Nyugati és Keleti Megszálló Csoport Parancsnokságra
osztották a magyar csapatokat, miután a fõparancsnokságot már
január 17-én Kijevbe helyezték.1 A nyugati csoport (121., 124.
gyalogdandár) viszonylag békés körülmények között tevékenykedett a Dnyeper folyótól nyugatra. Ezzel szemben a keleti csoport (102., 105., 108. gyalogdandár)2 CsernyigovBrjanszk
Kurszk térségében már kezdettõl fogva harcba került nagyobb
partizánalakulatokkal. Ez utóbbi erõk késõbbi parancsnokai és
vezetõ figurái a maguk korában ismert tábornokok és fõtisztek
Lásd: Ungváry Krisztián: A magyar honvédség a második világháborúban. Budapest, 2004.; Uõ: A magyar megszállás Ukrajnában és Lengyelországban 19411944. In: Rácz Árpád (szerk.): Nagy Képes Millenniumi
Hadtörténet. Budapest, 1998. 403408.; Uõ: A Kárpát-csoport és a megszálló erõk harcai. In: Romsics Ignác (fõszerk.): Magyarország a második világháborúban. Budapest, 2011. 5564.; Szabó Péter  Számvéber Norbert:
A keleti hadszíntér és Magyarország 19431945. Budapest, 2009.
2 A kormányzó 1942. február 12-én a megszálló gyalogdandároknak
a könnyû hadosztály nevet adományozta, ezzel látszólag növelték a
magyar részvétel értékét.
1
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voltak, mint például Bogányi Károly, Bakay Szilárd, László Dezsõ, Álgya-Pap Zoltán tábornok, Zachár Sándor ezredes, Somlay
Zoltán tábornok és mások.
A témakör kutatása szempontjából rendkívüli jelentõségûek
az Álgya-Pap és társai, valamint a Somlay és társai ellen 1947-ben
lefolytatott perek anyagai, amelyek az Oroszországi Szövetségi
Biztonsági Szolgálat (FSZB) Központi Archívumában (Centralnij
Arhiv FSZB Rosszii) találhatók. Az FSZB Központi Archívumában az ún. büntetõügyek fondjában mintegy 30 ezer vizsgálati
dossziét õriznek a hitleri Németország és szövetségeseinek hadseregeiben, illetve a különleges osztagokban, rendfenntartó és
megszálló alakulatokban szolgált személyekre vonatkozóan.
Ezeket az embereket a háború idején, illetve az azt követõ idõszakban ítélték el béke és emberiesség/emberiség elleni bûncselekmények, a hadifoglyok és a polgári lakosság ellen elkövetett
erõszakos cselekmények, kémkedés, törvénytelen fegyvertartás
és egyéb bûncselekmények miatt.3 E forrásanyag közzététele
csupán az elmúlt években kezdõdött meg.4
Az illetékes szovjet állami szervek aktív, kiterjedt feltáró
munkát végeztek a háborús bûnösök és az õket segítõ személyek
felkutatása, leleplezése céljából. Álgya-Pap Zoltánt és társait a
szovjet hadifogolytáborokból emelték ki,5 Bakay Szilárdot,
Hrisztoforov, V. Sz.: Sztalingrad: Organi NKVD nakanunye i v dnyi
szrazsenyija. Moszkva, 2008. 126.; Hrisztoforov, Vaszilij Varga Éva Mária: Werth Henrik vezérkari fõnök vallomása szovjet fogságban. In: Bartha
Eszter  Krausz Tamás (szerk.): Háború és nemzeti önismeret. 70 éve támadta meg a náci Németország a Szovjetuniót. (Ruszisztikai Könyvek
XXXII.) Budapest, 2011. 187188.
4 Genyerali i oficeri vermahta rasszkazivajut
dokumenti iz szledsztvennih gyel nyemeckih vojennoplennih 19441945. Moszkva, 2009.; Tajni gyiplomatyii Tretyjevo rejha: Germanszkije gyiplomati, rukovogyityeli zarubezsnih
vojennih misszij, vojennije i policejszkije attase v szovjetszkom plenu. Dokumenti iz szledsztvennih gyel 19451955. Moszkva, 2011.; Vermaht na szovjetszko-germanszkom frontye: Szledsztvennije i szugyebnije matyeriali iz arhivnih ugolovnih gyel nyemeckih vojennoplennih 19421952. Moszkva, 2011.
5 A perben megvádolt magyar és német hadifoglyokat 1947. szeptember 26-a és november 4-e között helyezték elõzetes õrizetbe.
3
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illetve Somlay Zoltánt és társait pedig Magyarországon kutatták
fel. Noha Bakay maga is elismerte,6 hogy a parancsnoksága alatt
álló egységek követtek el háborús bûncselekményeket, mindennek ellenére 1992-ben a jelcini idõk politikai és jogi viszonyainak
zûrzavarában Bakayt mégis rehabilitálták, ami nyilván nem a
történelem utolsó szava.
A Szovjetunió Minisztertanácsa 1947 szeptemberében határozatot hozott újabb nyilvános bírósági eljárások lefolytatásáról
az ellenséges hadseregek volt katonáival szemben. E határozat
végrehajtása során 143 ember került bíróság elé (köztük 23 tábornok, 78 tiszt és 37 altiszt, illetve közkatona  117 német, 13
magyar, 7 román és 1 osztrák állampolgár), és 138 fõt ítéltek el
háborús bûnökért.7
A csernyigovi területi katonai törvényszék 1947 õszén tárgyalta 16 külföldi (13 fõ magyar és 3 fõ német) személy ügyét,
akik ellen a Legfelsõbb Szovjet Elnöksége 1943. április 19-én kelt
rendeletének 1. cikkelyében megállapított bûncselekmények elkövetése ügyében emeltek vádakat. A nyilvános bírósági eljárást
1947. november 1725-e között az Ny. A. Scsorszról elnevezett
filmszínházban rendezték meg, a vádlottak kirendelt ügyvédeket kaptak, és a 9 napon át tartó bírósági ülést meg is örökítették
az utókornak. A megszállt területeken elkövetett bûneikért a
vádlottakat, köztük 5 magyar tábornokot: Álgya-Pap Zoltán altábornagyot, Szabó László vezérõrnagyot, Baumann István vezérõrnagyot, Vukováry György vezérõrnagyot, Ehrlich Géza
vezérõrnagyot, illetve Zachár Sándor ezredest, Ámon Ferenc
ezredest, Sáfrány Béla ezredest, Micskey Miklós ezredest,
Székely Tivadar ezredest, Siprák László õrnagyot, Berdefi Gyõzõ
õrnagyot, Boros József honvédet, továbbá Baier Bruno alezredest, von Tülf Stefan alezredest és Droste Heinrich körzeti katonai parancsnokot 25 évi javító munkatáborban letöltendõ elCA FSZB Rosszii. D. ¹ P-747., ll. 2731., 4953.
Valamennyi hadifogoly ügyében az ítéletet a SZU Legfelsõbb Tanácsa Elnökségének 1943. április 19-i rendelete alapján hozták meg. 128
fõt 25 évi, 9 fõt 20 évi, 1 fõt 15 évi javító-nevelõ munkatáborra ítéltek.
GARF. f. 9401, op. 2, gy. 199, ll. 3334.
6
7
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zárásra ítélték.8 A per vádlottai közül Álgya-Pap Zoltán altábornagy az elsõ pillanattól kezdve elismerte bûnösségét, olyannyira, hogy még a fellebbezés lehetõségét is elutasította.9 Az elítélteket a Gulag vorkutai táborrendszerébe szállították.10
A háborús bûnösök felkutatása során az illetékes szovjet
szervek a magyar hatóságokkal is szoros kapcsolatban álltak.11
Somlay Zoltán vezérõrnagyot, Raiter Sándor alezredest, Varga
László alezredest, Temesi József zászlóst, Pruzsinszky István fõhadnagyot, Tóth István századost 1947. február 18. és július 23-a
között kutatták fel, és helyezték a szovjet Budapesti Katonai
Helyõrség Kémelhárítási Osztályának elõzetes letartóztatásába.12 Nevezett személyek többsége ellen a háború után a magyar
hatóságok is eljárást indítottak. 1946 augusztusában a magyar
államrendõrség területileg illetékes szervei õrizetbe vették Somlay Zoltánt, Varga Lászlót, Temesi Józsefet és Tóth Istvánt mint
háborús bûncselekményekkel gyanúsított személyeket. Ügyüket
a Budapesti Népbíróság tárgyalta, amely 1946. december 21-én
kihirdetett ítéletében a vádlottakat elegendõ bizonyíték hiányában felmentette. A fõügyész a Népbíróságok Országos Tanácsához (NOT) fellebbezett, ahol azonban az ügy elfeküdt,
majd a magyar bíróságon keletkezett ügyirat másolata hamaro8 A Szovjetunióban 1947. május 26-án eltörölték a halálos ítéletet, a
SZU Legfelsõbb Tanácsa Elnökségének rendelete kimondta, hogy békeidõben 25 év Gulag-táborban letöltendõ javító-nevelõ munkát kell alkalmazni. 1950. január 12-én ismét életbe léptették a hazaárulókra, kémekre és terrorista diverzánsokra a halálos ítéletet.
9 CA FSZB Rosszii. D. ¹ N-19098. t. 21. l. 505.
10 1947. november 21-én az MVD 731. sz. rendelete kimondta, hogy
valamennyi elítélt hadifoglyot  fizikai állapotától függetlenül  egységesen a vorkutai javító munkatáborba kell szállíttatni. GARF. f. R-9401,
op.1, gy. 837, ll. 147149. Közli: Zagorulko, M. M. (pod. red.): Vojennoplennije v SzSzSzR. 19391956. Dokumenti i matyeriali. T. 1. Moszkva,
2000. 755.
11 CA FSZB Rosszii. D. ¹ K-507905. t. 13.
12 CA FSZB Rosszii. D. ¹ K-507905. t. 3. l. 895. Nevezett személyek
elleni vádirat, amelyet Belkin altábornagy, a Középsõ Hadseregcsoport
MGB Kémelhárítási Parancsnokságának vezetõje 1947. szeptember 2-án
hagyott jóvá.
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san az illetékes szovjet szervek kezébe került.13 A vizsgálatot a
Központi Hadseregcsoport14 MGB (Állambiztonsági Minisztérium) Kémelhárítási Parancsnoksága folytatta le. A Központi
Hadseregcsoport katonai törvényszéke 1947. szeptember 910-én
az ausztriai Baden bei Wienben zártkörû tárgyalás keretében tárgyalta a vádlottak ügyét, az ítélet ebben az esetben is 25 évi javító munkatáborban letöltendõ elzárás volt.15
Külön problémaként merül fel, hogy a szükséges levéltári
források hiányában ma még nem tudjuk pontosan felvázolni,
hogyan zajlott a magyar háborús bûnösök felderítése a szovjet
szervek által. A szórványosan fellelhetõ adatok birtokában körvonalazódni látszik, hogy az illetékes szovjet szervek több szálon folytatták erre irányuló tevékenységüket. Valószínûsíthetõ,
hogy Magyarország területére a 2. és a 3. Ukrán Front kémelhárító szervei16 már bizonyos listákkal érkeztek, amelyek alapján
CA FSZB Rosszii. D. ¹ K-507905. t. 3. l. 659. A Központi Hadseregcsoport MGB Kémelhárítási Parancsnoksága Nyomozó Osztályának
parancsnoka, Agranomov õrnagy által készített határozat a 4486/1946.
számú 157 oldalt tartalmazó ügyirat Somlay és társai vizsgálati dossziéjához történõ hozzácsatolásáról.
14 A Központi Hadseregcsoportot a Legfelsõbb Fõparancsnokság
Fõhadiszállásának 1945. 5. 29-i, 11096. sz. direktívájával állították fel,
amely kimondta, hogy az 1. Ukrán Frontot 1945. 6. 10-én 24.00 órától
Központi Hadseregcsoportnak kell átnevezni. Csapatai Csehszlovákia,
Ausztria és Magyarország területén állomásoztak, a parancsnokság
Baden bei Wienben székelt.
15 Somlay, Raiter, Varga szintén a Gulag vorkutai táborrendszerébe
került, a másik három személyrõl nem rendelkezünk adatokkal arra
vonatkozóan, melyik táborba kerültek, viszont 1955. november 1820-a
között mind a hat személyt átadták a magyar szerveknek.
16 A GKO 1943. 4. 21-i rendeletével állították fel az NKO Szmers
Kémelhárító Fõparancsnokságát. A 2. osztály feladatai közé tartozott a
külföldi hadifoglyok körében folytatott munka, vezetõje Sz. Ny. Kartasjov állambiztonsági alezredes volt. A rendeletet közli: Kokurin, A. I. 
Petrov, Ny. V. (avtori-szoszt.): Lubjanka: Organi VCSK  OGPU  NKVD 
MGB  MVD  KGB 19171991: Szpravocsnyik. Moszkva, 2003. 623626. A
szervezet történetérõl lásd: Hrisztoforov, V. Sz. Vinogradov, V. K. Matvejev, O. K. i dr. (iszpr. i dop.): Szmers: isztoricseszkije ocserki i arhivnije
dokumenti. Moszkva, 2005. 6380.
13
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igyekeztek a háborús bûnös magyar katonai és politikai vezetõket fellelni. A névjegyzékek összeállításához segítséget kaptak
a már Magyarországon tartózkodó kommunista politikusokon
kívül a magyar Ideiglenes Kormánytól is.17 1945. augusztus 13-án
Abakumov Sztálinnak írt jelentésében megjegyezte, hogy a katonai kémelhárítók munkájának legfontosabb része a bírósági
eljárás alá vonásra javasolt háborús bûnösök kiemelése volt.18
Ezzel párhuzamosan a szovjet hadifogolytáborokban is jelentõs
operatív tevékenység folyt azon személyek felderítésére és kiemelésére, akik a megszállt területeken elkövetett bûntettekben
közremûködhettek. Mindkét folyamatban természetesen hasznosítani lehetett a Rendkívüli Állami Bizottság (CSGK) központi és helyi bizottságai által felvett jegyzõkönyvek alapján készített névjegyzékeket. Ezenkívül a megszállt területeken elkövetett kegyetlenkedésekrõl rendkívül fontos információkkal szolgáltak a magyar hadsereg kötelékében munkaszolgálatosként
alkalmazott személyek, akik már korábban szovjet fogságba estek, illetve számos esetben önként mentek át a szovjet alakulatokhoz.
Az Oroszországi Föderáció 1991. október 18-i A politikai
megtorló intézkedések áldozatainak rehabilitációjáról szóló
1761-1. sz. törvénye elfogadása után az ügyészségi szervek gyakorlatilag szinte valamennyi levéltári büntetõügyet felülvizsgáltak a külföldi állampolgárok esetében is. Az Oroszországi Föderáció Katonai Fõügyészségének 2002. október 3-i határozata
Álgya-Pap és 15 személy esetében, a 2003. július 30-i határozata
pedig Somlay és további 5 személy esetében kimondta, hogy a
Werth Henrik vezérkari fõnök 1945. március 17-i keltezésû letartóztatási parancsában áll: [ ] Miklós Béla miniszterelnök, az Ideiglenes magyar kormány vezetõjének a háborús bûnösökrõl szóló [19]45. 2. 16-i közlése
értelmében Werth Henrik szerepel a háborús bûnösök listáján, ezért februárban
nevezett fel lett kutatva, õrizetbe lett véve, és sor került kihallgatására. CA
FSZB Rosszii. D. ¹ N-21156. t. 1. ll. 23. Közli: HrisztoforovVarga:
Werth Henrik vezérkari fõnök vallomása, 193194.
18 Abakumov jelentése szerint ekkor a Szmers õrizetében 374 német, román, magyar és szlovák van, akik kapcsán folyik a nyomozás.
Tajni gyiplomatyii Tretyjevo rejha, 10.
17
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büntetõjogi felelõsségre vonásuk megalapozott és törvényes volt,
és nem rehabilitálhatók.19
Az elítélt tábornokok, tisztek és katonák azon megszálló
hadtestek alárendeltségében szolgáltak, amelyek kifejezetten
rendfenntartó és büntetõ feladatokat láttak el. Nevezett parancsnokok utóbb küldetésük lényegét illetõen számos pontban érvényes értékeléseket nyújtottak. A Keleti Megszálló Csoport egész
tevékenységét igen találóan jellemezte az 1947-es Álgya-Pap-per
idõszakában a háborús bûncselekményekért elítélt Sáfrány Béla
ezredes: A Keleti Megszálló Csoport, melynek kötelékébe ezredem, a 251. ezred tartozott, Ukrajna és Fehéroroszország elfoglalt területén õrfeladatokat, valamint rendõri-büntetõ feladatokat látott el. Horthy kormányzó ruházott fel bennünket ezekkel
a szégyenteljes feladatokkal Hitler parancsára azért, hogy a német csapatokat felszabadítsuk a megszálló szolgálat alól, hogy
teljes mértékben a szovjet hadsereg elleni harcban lehessen õket
bevetni.20 A büntetõ feladatokat ellátó 105. hadosztály vezérkari
fõnöke, Zachár Sándor pedig ilyen értékelést adott: Horthy tengernagy és Szombathelyi tábornok Hitlertõl a következõ utasításokat kapta: Ukrajna németek által elfoglalt területén a legkegyetlenebb megtorló módszerekkel kell a megszálló rezsimet
fenntartani, a lakosság megfélemlítésére bármilyen megtorló
módszert fel lehet használni, a lakosságot kényszeríteni kell arra,
hogy behódoljon a németeknek, tökéletes rendet kell felállítani
a német csapatok mögötti hátországban, és õrizni kell a német
közlekedési útvonalakat. A magyar csapatoknak biztosítani kellett a német hadsereg számára szükséges élelmiszer kiszipolyozását a megszállt szovjet területekrõl, illetve a német ipar számára szükséges nyersanyag és munkaerõ megszerzését. További
ukrajnai megszálló szolgálatunk alapját teljes egészében ezek az
utasítások képezték, melyeket Horthy tengernagy és Szombathelyi altábornagy Hitlertõl kaptak.21
CA FSZB Rosszii. D. ¹ N-19098. t. 21. A gyéló végére, lapszámozás nélkül lefûzve.; CA FSZB Rosszii. D. ¹ K-507905. t. 3. ll. 918921.
20 CA FSZB Rosszii. D. ¹ N-19098. t. 8. ll. 69.
21 CA FSZB Rosszii. D. ¹ N-19098. t. 6. ll. 8489.
19
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A magyar rendfenntartás nemcsak Ukrajnára, hanem
Oroszország fõképpen brjanszki, kurszki és voronyezsi területeire, valamint Belorusszia jelentõs körzeteire terjedt ki, ami
együttesen Magyarország területének többszöröse. 1941 õszétõl
a Szovjetunió területén több mint félmillió négyzetkilométeren
magyar csapatok láttak el megszálló feladatokat. Ezek az erõk az
összes német megszálló katonaság létszámának mintegy 2025%-át jelentették. 1943 nyarán a magyar megszállók létszáma
meghaladta a 90 000 fõt.22
A magyar katonák keleten egészen az Uriv, Korotojak,
Scsucsje doni hídfõállásokig jutottak, beleértve természetesen a
2. magyar hadsereg fronton, reguláris egységekkel harcoló alakulatait is. Ilyenformán a mintegy három év alatt több száz település, városok, falvak, tanyák váltak a magyar fegyveres erõk
tevékenységének színterévé. Természetesen további igen komoly
kutatást igényel, hogy pontosabban is felmérhessük a kirajzolódó genocídium minden elemét.
A levéltári dokumentumok feltárják annak a folyamatnak a
megdöbbentõ részleteit, rendszerét és finomszerkezetét,
amelynek során magyar katonák a szovjet polgári lakosság, fõleg öregek, nõk, gyermekek és szovjet hadifoglyok  ma még
pontosan nem is felmérhetõ tömegeit  a német és más fegyveres erõk tettestársaiként szinte felfoghatatlan kegyetlenséggel
fizikailag megsemmisítették. Németek és ukránok, magyarok és
románok, olaszok és finnek, lettek és litvánok és még sorolhatnánk azokat a nemzetiségeket, amelyeknek kisebb vagy nagyobb fegyveres erõi, csoportjai végrehajtották a világtörténelem eddigi legkiterjedtebb, legtöbb áldozatot magában foglaló
népirtását. Tehát a Szovjetunió elfoglalt területein végrehajtott
népirtásban  amelynek végsõ soron mintegy 19 millió civil esett
áldozatul, vagyis jóval több, mint az elesett szovjet katonák kétszerese (pedig hát az is rémisztõ adat: 8 millió ember)  több
tízezer magyar katona is részt vett. Ugyanakkor azonban tudjuk,
hogy a népek között sem kulturális, sem erkölcsi tekintetben
semmiféle hierarchiát nem állíthatunk fel. Ilyen hierarchiát csak
22

Ungváry: A Kárpát-csoport és a megszálló erõk, 60.
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rasszista elméletek konstruálnak, amely elméleteket  nem véletlenül  a népirtások története kíséri.
E történet magyar aspektusa természetesen csak viszonylagosan magyar, hiszen  mint a dokumentumok maguk is mutatják  a magyar rendfenntartó erõk, büntetõ hadosztályok,
zászlóaljak, századok mindvégig a németekkel vagy német ellenõrzés alatt közösen tevékenykedtek, ami a magyarok cselekvésmódjában határozottan ki is fejezõdött. A források tanúsága
szerint a szovjet túlélõk, a tanúságtevõk egy része nem is tudott
mindig következetesen különbséget tenni a németek és a magyarok között. Ám ez nem jelenti azt, hogy számos területen,
településen a magyar rendfenntartó erõk gyilkosságai ne önálló akciók keretében történtek volna. A CSGK 1945. március 16-i
 a Csernyigovi területen a fasiszta megszállók által okozott károkat összegzõ  jegyzõkönyvébõl kiderül, csupán Ukrajna
egyetlen közigazgatási területén, a Csernyigovi területen hozzávetõleg 103 ezer békés polgári lakost és több mint 24 ezer hadifoglyot öltek meg a német és magyar büntetõosztagosok,23
hogy az 1994-ben elhunyt híres belorusz szovjet író, Alesz Adamovics dokumentumregényének terminológiáját használjuk.
Nem véletlen, hogy a magyarok cselekedeteit a helyi
orosz (és nem orosz) lakosság is megõrizte emlékezetében, amelyekre fiatalok és öregek még ma is mindig figyelmeztetik az
arra járó magyar kutatókat vagy utazókat.24 De természetesen a
történettudomány alapjában nem erre az emlékezetre támaszkodik. Mindennél fontosabbak az események nyomában keletkezett korabeli dokumentumok, tanúságtételek. Oroszországban közismert, hogy a népirtás és a Szovjetunióban elõidézett
háborús pusztítások felmérése terén a Rendkívüli Állami Bizottság
(CSGK) helyi, területi és országos szervei végezték el a dokumentumok felvételének és összegyûjtésének munkáját. A nácik
CA FSZB Rosszii. D. ¹ N-19098. t. 6. ll. 213214.
Van ennek filmdokumentuma is, amelyet Erdélyi Péter készített
Doni tükör címmel 2003-ban. Ám a filmet a Duna Televízió  az elhallgatás tradíciójának megfelelõen  nem kívánta bemutatni. Vö.: Schweitzer
András: Don-kanyarok. A magyar hadsereg a Szovjetunióban. HVG, 2012. július 14. 4648.
23

24
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és tettestársaik által elkövetett bûntettek kivizsgálásáról a szövetségesek már a háború alatt megegyeztek, elsõként azonban a
Szovjetunió állította fel saját kivizsgáló bizottságát.25

Az elhallgatás évtizedei

Nem a véletlen mûve, hogy ezek a dokumentumok hosszúhosszú évtizedekig pihentek a levéltárak mélyén, és az sem
véletlen, hogy a 2000-es években felbukkantak végre nagyobb
mennyiségben. A náci Németország szövetségeseként vagy kollaboránsaként a Szovjetuniót megtámadó vagy azzal hadban
álló fegyveres hatalmak utódállamai  ellentétben a mai Németországgal  napjainkban valamiféle történelmi felülvizsgálatot
hajtanak végre szinte az egész kelet-európai régióban. E felülvizsgálat különbözõ intenzitással tulajdonképpen a rendszerváltás periódusa óta tart. Mintha az új hatalmi elitek jól körülírható
A legnagyobb következetességgel a világégés fõ áldozata, a Szovjetunió vetette fel a fõ háborús bûnösök megbüntetésének kérdését.
A nyugati nagyhatalmak körében eleinte több tekintélyes személy is ellenezte a nemzetközi pert. Érveik között szerepelt, hogy egy tárgyalás
során a vádlottaknak esélyük van a védekezésre, amit nem szívesen láttak volna. Cordell Hull amerikai külügyminiszter megelégedett volna a
tárgyalás nélküli akasztással, Henry Morgenthau pénzügyminiszter pedig azonnali agyonlövetéssel oldotta volna meg a problémát, e tervét
még Roosevelt is támogatta. De Churchillnek sem voltak kifogásai ilyen
jellegû megoldás ellen, õ is a nemzetközi jogi nehézségekre hivatkozott
1944. október 17-én Sztálinnak, aki a következõt válaszolta: Képtelen
gondolat, hogy bírósági eljárás nélkül hajtsanak végre kivégzéseket; ebben az esetben azt mondaná a világ, hogy félünk a gonosztevõk bíróság
elé állításától. A Szovjetunió állásfoglalása szerint szóba sem jöhetett
olyan terv, amely bírósági eljárás nélkül kivégzéseket irányozna elõ. Rugyenko, a szovjet vádló, a Szovjetunió volt fõállamügyésze visszaemlékezéseiben ezeket mondja: A Szovjetunió magától értetõdõen ebbe
nem egyezhetett bele; a gonosztevõ náci klikk vezetõi elleni nyilvános
bírósági per nélkül nem lett volna lehetséges leleplezni és az egész világnak megmutatni a nácik által kirobbantott második világháború okait 
és ez csakis a nemzetközi reakció malmára hajtotta volna a vizet. Lásd:
Przybylsky, Peter: Akasztófa és amnesztia. Budapest, 1982. 149.
25
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csoportosulásai utólag akarnák megnyerni a II. világháborút!
Ennek megfelelõen a balti államokban, Romániában vagy akár
nálunk, Magyarországon, de Ukrajnában is folyik a szerecsenmosdatás, a szovjet területeken kegyetlenkedõ reguláris katonai
egységek, szervezetek mentegetése egy nemzetállami nacionalista legitimációt szolgáló politika jegyében. Magyarországon is
állami pénzen történik ama hadseregek heroizálása, amelyek
részt vettek a Szovjetunió lerohanásában és mintegy három
éven keresztül a békés lakosság fizikai megsemmisítésében és
kifosztásában. Felmerül azonban a jogos kérdés: vajon eddig miért nem kerültek felszínre azok a levéltári dokumentumok, amelyek a kis kelet-európai államok hadseregei, náci kollaboránsai
által elkövetett tömeggyilkosságokat, rémtetteket, a népirtást
minden kétséget kizárólag bizonyítják?
Magyarországon az államszocializmus korszakában is  a
szovjet gyámkodás hatására  1948 óta gyakorlatilag szintén elhallgatták a háborús bûncselekmények egész szövevényes és
iszonyú történetét  néhány, a Horthy-fasizmusra vonatkozó
általános elítélõ mondattal helyettesítve azt. Az okok többrétûek.
A nürnbergi per és a háborús bûnösök szovjetunióbeli megbüntetése elsõ hullámának elültével magának a népirtásnak az egész
problematikája a holokauszttól a szovjet területeken általában
megvalósult népirtásig, a magyar, olasz és román hadsereg,
valamint a balti és ukrán kivégzõosztagok mûködéséig nagy
hirtelenében lekerült a napirendrõl. Az elhallgatás korszaka
azonban súlyos okok következtében köszöntött be. A történeti
irodalomban nagy súlyt helyeznek arra, hogy a szovjet társadalomban a népirtás jellege és méretei mély lelki sokkot idéztek
elõ, amelyet a hatalom, a Szovjetunió vezetõi a szokásos módon igyekeztek csillapítani: jobb, ha nem beszélünk a borzalmakról. A másik mozzanat az új szövetségesekhez való viszonyban rejlik, a velük való ellentéteket ezen a téren mindenképpen minimalizálni akarták.26 A Szovjetunióban amúgy is
csupán a német náci háborús bûnösök keltettek érdeklõdést a
26 Djukov, A. R.: Za sto szrazsalisz szovjetszkije ljugyi. Russzkij NYE
dolzsen umerety. Moszkva, 2007. 247248.
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német revansista erõk és amerikai imperialista szövetségeseik leleplezése érdekében. Az egész kérdéskör, az egész szovjetellenes népirtás kicsinyes, rövidlátó politikai számítások martalékává vált. Mindez elsõsorban a Szovjetunió új tagállamainak,
a balti államoknak és új kelet-európai szövetségeseinek a megbékítését, integrálását szolgálta a szovjet kül- és belpolitikai
elképzeléseknek megfelelõen. E szövetség, illetve államalkotó
tevékenység a helyi kommunista hatóságok megerõsítését tette
szükségessé, ami feltételezte a helyi nacionalizmusokkal való
kompromisszum és együttélés kialakítását. A nacionalista kártya  meghatározott keretek közötti  kijátszása, illetve az ilyen
típusú engedmények elsõ köre a népet megosztó háborús
bûncselekmények kérdésének elfektetése, jegelése volt (miközben más területeken éppen a nemzeti sajátosságok és érzelmek
eltiprása jellemezte a politikai életet). Mindezt összefoglalóan e
tematika (népirtás, hadifoglyok sorsa stb.) hosszú idõre szóló
tabuizálásának nevezhetjük. E populista taktikázgatás része
volt már az is, hogy Sztálin Horthy Miklóst kihúzta a háborús
bûnösök listájáról, és futni hagyta Portugáliába azzal a téves
megfontolással, hogy Horthy õrzi népszerûségét, s elítélése nehezítené a helyi kommunisták és szovjet támogatóik helyzetét
hazájukban.27 Magyarországon a nemzeti megbékélés eltorzult formája nyilvánult meg abban az ismert tényben is, hogy
Rákosi idején a kisnyilasokat olykor még a kommunista párt
tagjai közé is felvették. Természetesen az elhallgatás késõbbi szakaszaiban fontos szerepe volt az 1956-os felkelésnek is. Ugyanis
a felkelést és a megtorlást követõ kádári konszolidációs politika,
a nemzeti megbékélés antisztálinista politikájának új fázisa, a
hatalom pragmatikus, ún. népfrontpolitikájának szükséglete
S noha e téren dokumentumok nem bukkantak fel, feltehetõen
szerepet játszott talán a kiugrási kísérlet is, vagy az, hogy Horthy Sztálinhoz írt kézírásos, enyhén szólva is meghunyászkodó levele ( kérem
Önt, hogy kegyelmezzen meg szerencsétlen országunknak Megragadom az alkalmat, hogy kifejezzem Önnek, Sztálin Tábornagy úr, legmélyebb tiszteletemet.) legyezgethette Sztálin hiúságát. Lásd: Horthy Miklós levele Sztálinhoz. In: História, 2005/3. 11.
27
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vagy annak megvalósult formája hosszú évtizedekre eltemette a
nemzeti önismeret reális kibontakozását, tudományos megalapozását.28
A hatvanas-hetvenes években a szovjet politika és a szovjet
történetírás levéltári forrásokat a magyar hadsereg, mindenekelõtt az ún. rendfenntartó erõk rémtetteirõl legfeljebb véletlenszerûen publikált egyet-egyet. A magyar történészek  a szövetségi politika jegyében  sem törték magukat a Kádár-korszakban, hogy ezekrõl az eseményekrõl beszámoljanak, talán
azért sem, hogy ne kelljen foglalkozni a szovjet visszacsapás, a
felszabadítás idõszakában magyar területen szovjet katonák által elkövetett bûncselekményekkel, és hogy egyáltalán a szocialista nemzeti egységet megbontó történelmi tényekkel ne nagyon kelljen szembesülni. Ez a szégyenlõs beállítódás már Rákosi idején, 1948 után megfigyelhetõ, noha éppen maga a pártvezetõ volt az, aki a háború idején e tárgyban még jelentkezett
olyan írásokkal, amelyek a CSGK dokumentumai alapján íródtak, bár az azokra való konkrét hivatkozás nélkül.29 Az elhallgatás szempontja Magyarország tekintetében egyébként a legutóbbi idõkig jelen volt Oroszországban is oly módon, hogy a
megbékélés jegyében ne terheljük ezekkel az országokkal a kapcsolatainkat újabb nehézségekkel, azaz az ilyen típusú dokumentumokkal. Sõt az elhallgatás nehéz örökségét a rendszerváltó jelcinizmus rezsimje30 még súlyosbította azzal a képtelen
hatalmi trükkel, hogy a jó kapcsolatok fenntartása érdekében
és megmutatva a világnak az orosz hatalmi elit jogérzékenységét, háborús bûnösöket (is) rehabilitált, köztük magyarokat,
mint például a kivégzett Bakay Szilárdot, aki a Keleti Magyar
Megszálló Csoport fõparancsnoka volt. E rendszerváltó rehabilitációs folyamat Magyarországon odáig ment, hogy még a
28 Lásd errõl bõvebben: Krausz, Tamás: The Soviet and Hungarian
Holocausts: A Comparative Essay. (East European Monographs. No
DCLXXI) New York, 2006.
29 Rákosi Mátyás: A magyar jövõért. Budapest, 1945.
30 A kaotikus jelenségrõl lásd: Krausz Tamás (szerk.): Jelcin és a jelcinizmus. (Poszt-szovjet Füzetek XI.) Budapest, 1993.
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szocialista-liberális kormánykoalíció idején is rehabilitáltak háborús bûnösöket. Mindez csak olaj volt a tûzre, a kis kelet-európai államokban ébredezõ reakciós, a két világháború között
megismert, napjainkban újjáformálódott ruszofób, antiszemita
nacionalizmus tüzére. Ám a háborús szerepvállalás kifehérítésére, a nagy honvédõ háború emlékének besározására irányuló
nemzetépítõ hamisítások elõcsalogatták az orosz archívumokból is a háborús rémtettek dokumentációját.31 Az az érvelés,
hogy az ilyen feltárásokat is a politika ilyen vagy olyan célokkal,
hatalmi eszközként fel tudja használni, igaz. De az is igaz, hogy
minél többrétûbb a történelmileg feltárt anyag, annál nehezebb
politikailag gleichschaltolni a tudományos területet, amelyen
egyébként a maguk módján a különféle politikai érdekek elkerülhetetlenül összecsapnak.
A fentebb jelzett mai hivatalos törekvések arra irányulnak,
hogy kifehérítsék a náci Németországgal szövetségben harcoló horthysta megszálló erõk történelmi szerepét. Ám ezek a kísérletek nagyon ingoványos talajra épülnek, hiszen a maga idején még Goebbels is megvetõen nyilatkozott ezekrõl a pusztításokról. Goebbels információi közvetlenül fronttapasztalatokon
nyugodtak, amelyeket német tisztek közvetítettek Németországba.32 Érdemes ezzel kapcsolatban felidézni Goebbels 1942.
május 19-i naplóbejegyzését a brjanszki térségben folytatott partizánharcokkal kapcsolatban: E régiónak déli felén a magyar
elemek nagy nehézségek között harcolnak. Nekik most az egyik
falut a másik után kell elfoglalniuk és pacifikálniuk, ami nem
Lásd például a témakörrel régebb óta foglalkozó orosz történész
mûveit: Djukov, A. R.: Operacija Zimnyeje volsebsztvo: nacisztszkaja isztrebityelnaja polityika i latvijszkij kollaboracionyizm. Moszkva, 2011.; a szerzõ
magyarul is megjelent kötete: Djukov, Alekszandr : Holokauszt, kollaboráció, megtorlás a Szovjetunió ukrán és balti területein. (Ruszisztikai Könyvek
XXV.) Budapest, 2011.
32 Titkos jelentés. A Magyar Királyi Hadsereg J. R. 46 német összekötõ tisztjének jelentése arról tanúskodik, hogy a magyar katonák fosztogatnak, gyilkolnak, rabolnak, nõket megerõszakolnak, békés polgárokat kínoznak. 1942. április 7. HIM Hadtörténelmi Levéltár és Irattár 
Mikrofilmtár.
31
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bizonyul túl konstruktív dolognak. Ezért amikor a magyarok
jelentik, hogy »pacifikáltak« egy falut, az rendszerint azt jelenti,
hogy egyetlenegy lakója sem maradt. Ez viszont azt jelenti, hogy
aligha végezhetünk bármiféle mezõgazdasági munkát az ilyen
területeken.33
A magyar hadseregek szovjet területen viselt dolgairól napjainkban is csak kevés magyar történész emlékezik meg.34 E témakörrõl régebb óta Ungváry Krisztián számol be rendszeresen
 német források alapján.35 Írásaiban azonban ezzel egy idõben
mentegeti is a béke és emberiség/emberiesség elleni bûncselekményeket elkövetett náci (német és magyar) partizánvadászokat
és partizánvadászatot, mert úgy tesz, mintha a szovjet partizánok  akik a területrablókkal szemben saját házaikat, földjüket,
családjukat, jószágaikat, országukat védték  üldözésének lehetne bármilyen akceptálható nemzetközi jogi alapja a Wehrmacht
vagy az SS részérõl.36 Maga a német szoldateszka a háború elsõ
percétõl, amikor is hadüzenet nélkül támadta meg a Szovjetuniót, szovjet területen soha semmilyen nemzetközi jogot nem
tartott tiszteletben. Eközben Magyarországon (is) a másik népszerû elõítélet, hogy a németek és szövetségeseik azért öldöshették le a hadifoglyokat és az elfogott partizánokat, mert, úgymond, a Szovjetunió nem írta alá a genfi konvenciót. Csak általában elfelejtik megjegyezni, hogy a Szovjetunió a valóságban
éppenséggel elfogadta a nemzetközi jogi elõírásokat, amelyek a
hadifoglyokkal való bánásmódról rendelkeztek. Ugyan a Szovjetunió 1929-ben nem írta alá az új genfi konvenciót, de ratifikálta az egyidejûleg megkötött konvenciót, amely a háborúban
33 Locner, Louis P. (ed.): The Goebbels Diaries. New York. 1948. 254
255. Idézi: Juhász Gyula: A történész józansága. Budapest, 1994. 107.
34 Új adalékokkal szolgál magyar nyelven Varga Éva és Vaszilij
Hrisztoforov orosz történész említett forráspublikációja. Lásd: HrisztoforovVarga: Werth Henrik vezérkari fõnök vallomása, 87270.
35 Ungváry: A magyar megszállás, 403408.; Ungváry: A magyar honvédség.
36 Vö. Ungváry: A magyar honvédség, 74., 80.
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a sebesültekkel és betegekkel való bánásmódról rendelkezett.
Ezzel a Szovjetunió demonstrálta, hogy háború esetén is a nemzetközi jog keretei között marad.37 Más oldalról tekintve a dolgot, a magyar szerzõ nem érti, hogy a Wehrmacht szovjet területen sohasem tartott be semmiféle olyan törvényt, amely a korabeli nemzetközi jogból fakadt volna  kezdve általában a szovjet
lakosság, a szovjet hadifoglyok elleni népirtással, beleértve a holokausztot. A nácik a Szovjetuniót egyenesen nem létezõ országnak tekintették, amit maga Goebbels sem rejtett véka alá.
Ez a totális háború logikája, amelyet a nácik csak a keleti fronton
követtek. Szertefoszlik a náci partizánvadászat, a Wehrmacht
tudománytalan mentegetésének jogászkodó mítosza.
A tudományos forráskritika alárendelése a Szovjetuniót vagy
akár a sztálini adminisztrációt diszkreditáló ideológiai harcnak a
történelmi múlt durva átpolitizálásához vezet; a kommunizmus politikai konjunktúrára épülõ bírálata gyakran olyan politikai erõk mentegetését eredményezi, amelyek valójában egyfelõl a náci múlt, a népirtás történetének elkenésében, a kommunizmus és fasizmus azonosításában, másfelõl a régi nacionalizmus feltámasztásában érdekeltek. Az elhallgatás helyébe a
történelem jogászkodó, jogtörténeti szempontú, olykor kifejezetten dilettáns átsatírozása kerül, amely végsõ soron szintén a
népirtás tényének elhallgatását, sõt tagadását eredményezi. Míg
egyes orosz liberális szerzõk attól tartanak, hogy a népirtás dokumentálása és bevallása orosz nagyhatalmi törekvéseket
szolgál, egyúttal, talán akaratlanul, a kis államok etnonacionalista kultuszát erõsítik. A Szovjetuniót ért anyagi, vagyoni veszteség  a CSGK adataiból táplálkozó  felbecsülésével kapcsolatos végleges álláspont természetesen csak további módszeres
forráskritika nyomán alkotható meg. Van Oroszországban is
olyan kritika, amely a források tartalmi elemzése helyett formális módon és ahistorikusan a mai korszak jogszemléletét vetíti
vissza a háborús idõszakra, illetve az azt követõ évekre. Nyikita
37

Lásd: Djukov: Za sto szrazsalisz szovjetszkije ljugyi, 175.
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Petrov a CSGK tevékenységét mindenekelõtt azzal diszkreditálja, hogy az a sztálini vezetés kezében valamiféle propagandaeszköz volt.38 E kijelentés azonban a maga nemében igen tartalmatlan, hiszen egyrészt nem volt a Szovjetunióban olyan állami
szervezet, amely valamilyen módon ne kapcsolódott volna
össze a párt hatalmi struktúráival. Ám a CSGK dokumentumainak hitelességét ez a körülmény nem érinti. Mert lehet azt állítani, hogy a dokumentumok jelentõs része nem alkalmas egy
modern bírósági eljárás lefolytatásához, hiszen a tanúk sok esetben azt sem tudták meghatározni, hogy mely katonai egység
katonái gyilkolták meg családtagjaikat, vagy fosztották ki a települést, ami azonban azon a tényen nem változtat, hogy családtagjaikat a nácik és bûntársaik mégiscsak megölték, vagy marháikat elhajtották. Petrov kifogásolja, hogy a hiányos tanúvallomások következtében a felelõsséget mechanikusan a német
hadsereg egységeire és a katonai adminisztráció vezetõire hárították.39 A prezentista szemléletû orosz szerzõ elfelejti, hogy háborús idõkben, amikor a bûncselekmények megállapításának
lehetõségei szerfölött beszûkülnek, különösképpen is megnövekszik a parancsnokok szerepe, akik egyedül rendelkeznek azzal a joggal és lehetõséggel, hogy katonáikat megfékezzék vagy
kordában tartsák. Példaképpen említhetjük az elítélt és természetesen nem rehabilitált Somlay tábornok esetét, aki elismert a
pere folyamán minden bûncselekményt, de a felelõsséget mégis
a beosztottaira hárította az Orlija faluban történt vérengzésekkel
Petrov, Ny. V.: Csrezvicsajnaja goszudarsztvennaja komisszija i jejo rol
v szugyebnih preszledovanyijah vojennoplennih vermahta v SzSzSzR. 1943
1950 gg. In: Karnyer, Sztyefan  Szelemenev, Vjacseszlav (pod. red.):
Avsztrijci i szugyetszkije nyemci pered szovjetszkimi vojennimi tribunalami v Belaruszi 19451950 gg. GrazMinszk, 2007. / Karner, Stefan
Selemenev, Vjaceslav (Hrsg): Österreicher und Sudetendeutsche vor
sowjetischen Militär- und Strafgerichten in Weißrussland 19451950.
GrazMinszk, 2007. 4976. A kiadványban valamennyi cikk két nyelven
(orosz német) jelent meg.
39 Petrov: Csrezvicsajnaja goszudarsztvennaja komisszija, 59.
38

4.szovjet t rt.qxd

2015. 01. 15.

13:05

Page 313

Az elhallgatott népirtás

313

kapcsolatban. A CSGK dokumentumai, a források természetesen bármiféle propaganda eszközeként funkcionálhattak a múltban és funkcionálhatnak a jelenben, de hitelességük a tudomány
számára megkerülhetetlen forrásokká emeli azokat, hiszen a
genocídium konkrét és cáfolhatatlan bizonyítékait nyújtják.

A felelõsség kérdése történeti kontextusban

A jeles magyar történész, Juhász Gyula sok évvel ezelõtt pontosan és hitelesen ábrázolta, hogy a magyar katonai koncepció nagyon gyorsan és nem is egyszer szenvedett fiaskót, s ezzel
együtt a horthysta hatalmi elit végzetesen elszigetelte Magyarországot a világtól. 1941 júniusától a katonai koncepció lényege
abban állott, hogy Magyarország ne nagy erõkkel vegyen részt a
háborúban, ne áldozza fel hadseregének nagyobb részét, hogy
maradjon katonai ereje a háború végére is. Miután ez az elképzelés nagyon hamar megbukott, megbukott az a másik is, hogy
a magyar katonai seregtesteket ne a frontra küldjék, hanem csak
okkupációs funkciókat lássanak el, és ily módon mentsék meg a
magyar fegyveres erõket. Ez a megközelítés súlyos következményekhez vezetett, mivel a partizánvadászat, a megszállt területek igazgatása és ott a rend fenntartása a nemzetközi közösség szemében talán még negatívabb hatást keltett, mint a fronton harcoló hadsereg tevékenysége. Romániával összehasonlítva, Magyarország sokkal kisebb katonai erõket küldött a keleti
frontra, de mivel annak fõ feladata a civil lakosság megbékítése volt, sokkal élesebb ellenállást és erõsebb megvetést váltott ki Sztálinból és más szovjet vezetõkbõl.40
A torzításokon azonban a mai Magyarországon már nem
Juhász Gyula: Magyarország a második világháborúban. In: Hanák
Gábor (szerk.): Gólyavári esték. Elõadások a magyar történelemrõl. Budapest, 1984. 183184.; Pritz Pál: A nagyhatalmak és Magyarország a két háború között. In: Uõ: Az a rövid 20. század: Történetpolitikai tanulmányok.
Budapest, 2005. 163164.
40
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csodálkozunk, hiszen a  külföldön is botrányt kavaró  események egy új Horthy-kultusz felemelkedésérõl tanúskodnak.
A szerecsenmosdatás odáig megy, hogy kétségbe vonják Horthy
alapvetõ tájékozottságát katonai kérdésekben, mintha elfelejtenék, hogy õ volt a fõparancsnok. Elképzelhetõ-e egyáltalán
komolyan, hogy Sztálin (és Goebbels) tudott a magyar katonák
ukrajnai, oroszországi és belorussziai tömeggyilkosságairól,
Horthynak pedig errõl nem volt tudomása? Természetesen
Horthy maga cáfolja ezt, õ nevezte ki parancsnokait, és döntõ
szava volt stratégiai és taktikai kérdésekben. Az Álgya-Pap-per
során a tábornokok és fõtisztek vallomásai is nemegyszer említik
Horthy tájékozottságát, szerepének meghatározó jellegét a megszálló erõk és különösen a parancsnoki kar szervezésében. Az
Álgya-Pap Zoltán-per dokumentumai igen éles fénybe állítják a
magyar katonai vezetés, egyes tábornokok, tisztek és katonák,
köztük a fõparancsnok, Horthy Miklós felelõsségét is a békés
szovjet állampolgárok lemészárlásában és kifosztásában. Példának okáért Zachár Sándor vezérkari tiszt, a megszálló csoport
vezérkari fõnöke 1947. novemberi csernyigovi kihallgatása során
részben a mundért védve minden rossz forrását a németekben
igyekezett megjeleníteni, eszerint Horthy és Szombathelyi úgy
táncoltak, ahogyan Hitler fütyült. Õ maga, Zachár és felettesei
ezeket az útmutatásokat vették alapul a megtorló intézkedések
megtervezése során.41
Sok tízezer és százezer semmiben sem vétkes nõ, gyermek
és idõs ember, valamint hadifogoly vöröskatonák megkínzásának és elpusztításának 1943-ra már jelentõs mennyiségû dokumentációja született. A németek és bûntársaik százezreket, sõt
milliókat lõttek agyon, akasztottak fel, égettek el elevenen,
falvak sokaságát perzselték fel, és normális ésszel felfoghatatlan mennyiségû és minõségû kínhalált eszeltek ki és valósítottak meg.

41

CA FSZB Rosszii. D. ¹ N-19098. t. 6. l. 8489.
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A bûncselekmények jellege, méretei

A magyar megszálló csapatok a náci Németország fegyveres
erõinek alárendeltségében ukrán, orosz, belorusz területeken az
Új Rend bevezetésének folyamatában a gyilkolás és az erõszak
rezsimjét honosították meg, amelyet a magyarországi vezérkar
10. számú ismert utasítása alapjában fel is vázolt.42 A partizánok
elleni harc és a megszállt területek lakosságának megfélemlítése
között a határvonalak  mindenféle zavaros felszabadító proE dokumentum jelentõségét az 1947-es per során Zachár Sándor
alapvetõnek tekintette: Korábban már vallomást tettem arról, hogy az
1942-es év közepén jelent meg Szombathelyi vezérezredes támogatásával a 10. sz. direktíva, amelyben a következõ követelés fogalmazódott
meg: a megszálló szolgálatot a legkegyetlenebb módszerekkel kell teljesíteni, és nem kell visszariadni olyan eszközöktõl sem, mint a települések felgyújtása, a partizánokkal történõ kapcsolattartással gyanúsított
békés polgárok megölése vagy az élelem és a haszonállatok lakosságtól
történõ elkobzása. A direktívával kb. 1942 májusában ismerkedtem meg,
röviddel azután, hogy Magyarországról Kijevbe érkeztem. A direktíva
mellett létezett még az ún. »narancssárga füzet«, amely a partizánok elleni harcra vonatkozóan a vezérkar utasításait tartalmazta, ugyanakkor,
ha jól emlékszem, ez az utasítás tartalmazta a korábban említett 10. sz.
direktívát is. ( ) Az utasításban például szó volt arról, hogy szükség
esetén bármilyen települést fel lehet gyújtani, megfélemlítés céljából a
helyszínen agyon lehet lõni nemcsak a partizánokat, de azokat a személyeket is, akiket a partizánokkal való kapcsolattartással gyanúsítanak, és
el lehet kobozni a lakosságtól az összes élelmet és szarvasmarhát. Az
utasítást és a 10. sz. direktívát azért említettem meg külön, mert ezek voltak
a magyar királyi vezérkar legemlékezetesebb instrukciói a békés lakossággal
szembeni megtorló politikáról, de ilyen utasításból sokkal több volt. Ezen instrukciók mindegyikét az ezredparancsnokok, hadosztályparancsnokok
és a különálló egységek parancsnokainak is a tudomására hozták, akik
azokat a megtorló mûveletek végrehajtásakor teljes mértékben teljesítették. Azokon az instrukciókon és rendelkezéseken kívül, amelyeket
parancsnokságunk, a Keleti Megszálló Csoport parancsnoksága kapott a
legmagasabb szintû katonai vezetéstõl, a megszállt területet irányító
német katonai vezetés írásos utasításai és szóbeli rendelkezései is vezéreltek bennünket. CA FSZB Rosszii. D. ¹ N-19098. t. 6. ll. 8489.
42
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paganda ellenére43  már az 1942 áprilisában kiadott dokumentumban is elmosódtak,44 nemhogy a gyakorlatban. A magyar
honvédség vezérkara 4. osztályának e dokumentuma egyértelmûen fogalmazott: A partizánosztagok leverését kövesse nyomon a
legkönyörtelenebb megtorlás. Elnézésnek nincs helye! A kérlelhetetlen
szigor el fogja venni mindenkinek a kedvét attól, hogy a partizánok közé
álljon, vagy támogassa õket. Míg a könyörületességet csak gyengeségnek tekintenék. A foglyul esett partizánokat  esetleges kihallgatásuk
után  a helyszínen fel kell koncolni, vagy elrettentõ példaként a közel
fekvõ helységekben nyilvánosan kötél által ki kell végezni. Hasonlóan
kell eljárnunk a kezeinkbe került partizánsegítõkkel is.45 A dokumentum még dicsekedett is azzal, hogy a magyaroknak  kegyetlenkedéseik következtében  a németeknél is rosszabb megítélése
volt a helyi lakosság körében, közszájon forgott: Partizánok, nagyon vigyázzatok, ha magyar csapatokkal kerültök szembe,
mert ezek a németeknél sokkal kegyetlenebbek.46 A 16. sz. melléklet 7400/MM A 1942. sz. rendelet IV. fejezetében ez áll: SokA náci propagandáról a doni térségben lásd: Filonyenko, Sz. I.
Filonyenko, M. I.: Lélektani háború a Donnál. A fasiszta propaganda mítoszai
19421943. Budapest, 2011.
44 A folyó háború tapasztalatainak ismertetése. Partizánharcok. 10. számú
füzet. Honvéd Vezérkar fõnöke 4. osztály. Budapest, 1942. A szöveg
orosz nyelvû fordítása a SZU NKGB 4. Parancsnoksága (a front mögötti
munkával foglalkozó részleg) iratanyagában maradt fenn. Közli: Hrisztoforov, V. Sz. (otv. red.): Velikaja Otyecsesztvennaja vojna. 1942 god: Isszledovanyija, dokumenti, kommentarii. Moszkva, 2012. 576615.
45 A 10-es számú füzet, 39.; Oroszul: Velikaja Otyecsesztvennaja vojna.
1942 god, 598.
46 Az eredeti szöveg a partizánok egy 1941 karácsonyán elfogott telegramjából való, amellyel Abt Ottó vezérõrnagy dicsekedett a ¹ 22/108
gy.dd. parancsban, eszerint a partizánok nyersebben fogalmaztak. Prikaz komangyira general-majora Otto Abta ¹ 22/108. gy. dd. I.b. ot 13
janvarja 1942 g.: A magyar csapatok fellépése nagy hatással volt a partizánokra. Ezt bizonyítja egy XII. 24/25 éjjel elfogott orosz nyelvû rádióközlés, mely így hangzott: partizánok, nagyon vigyázzatok, ahol magyarok vannak, mert a magyarok még kegyetlenebb disznók, mint a németek. Háy Gyula: Partizánok tükre. Budapest, 1945. 44.
43
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szor szükséges a megfélemlítés is. Például az összes polgári férfilakosság kiirtása.47
Ugyanitt már a gyermekeket is partizánoknak vagy partizán
hírvivõknek tekintik általában. A 16. sz. melléklet III. fejezetébõl
való utasítás: Még egészen fiatal gyermekekkel se legyünk
elnézõek, mert ezek rendszerint a partizánok hírvivõi.48
A magyar vezérkar álláspontját tükrözõ dokumentum nyelvezete is a náci fajelméletben gyökerezik, amely az oroszok és a
zsidók alacsonyabb rendûségének hitlerista toposzát visszhangozza. A helyi lakosság és felvilágosítása címû alfejezetben a következõ szakasz olvasható: 2. Az ukrán nép fajilag nem azonos
az orosszal, tehát politikájával sem azonosíthatja magát. Az ukránok szláv vére erõsen keveredett turáni és germán népek vérével. Ennek következtében értelmesebb, erõsebb, ügyesebb és
életképesebb, mint az orosz. Fajilag és képességei következtében
sokkal közelebb áll a nyugati kultúrnemzetekhez, mint az orosz.
Az új európai rendben fontos hivatás vár az ukránokra. Ezzel
szemben az oroszok  mind a cárizmus, mind a vörös uralom
alatt  évszázadokon keresztül mindig elnyomták és kizsákmányolták az ukrán népet, és nem engedték érvényesülni törekvéseiket, valamint a kultúra és a civilizáció utáni vágyakozásukat.
Jobb és boldogabb jövõjüket csak a tengelyhatalmak oldalán találhatják meg.49 A zsidó-kommunista uralom és a faji antiszemitizmus ideológiája hatja át az egész szöveget a goebbelsi
propaganda cinizmusával. Érdemes e vonatkozásban idézni:
Minden zsidó  nemre és korra való tekintet nélkül  a partizánokkal tart! Az elfoglalt területeken maradt zsidóság az ukrán
lakosság üldözésétõl való félelmében eleinte a városokban keresett búvóhelyet. A partizánmozgalom fellángolásakor azonban a
1460 éves zsidó férfiak legnagyobb része  a tengelyhatalmakkal szemben táplált engesztelhetetlen gyûlölettõl vezetve  az
erdõk mélyén és a mocsarak között rejtõzõ partizánoknál kereUo. 53.
Uo. 56.
49 10-es számú füzet, 31. Oroszul: Velikaja Otyecsesztvennaja vojna. 1942
god, 593.
47
48
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sett és talált menedéket. Ebbe a csoportba tartoznak azok a hadifoglyok is, akiknek sikerült eltitkolni fajukat, és félrevezetniük a
német parancsnokságokat.50 Eközben természetesen a holokauszt már javában folyik, noha a halottak szovjet számbavételekor nemzetiségi megoszlás szerint nem regisztrálták az áldozatokat, legfeljebb véletlenszerûen. De az irodalomból tudjuk,
hogy eddigre, 1942 tavaszára az ukrajnai és balti zsidóság alapvetõ tömegeit, jóval több mint egymillió embert a nácik és csatlósaik már megsemmisítettek. Azért a dokumentumokból kiderül,
hogy a magyar egységek a szovjet zsidók kiirtásában is részt vettek, mindenekelõtt a kiirtás elõl menekülõ, elrejtõzõ zsidók felkutatásában, elfogásában és likvidálásában, illetve a zsidók német kézre adásában játszottak aktív szerepet. Az említett 16. sz.
melléklet is kimondta: Zsidó a 2. hadsereg mûködési területén
nem maradhat. Azokat [értsd: a zsidókat  a szerzõk] a községbe,
városba való beérkezés (bevonulás) után azonnal össze kell
gyûjteni, és azonnal át kell adni õket a legközelebbi német
csendõrparancsnokságnak. ( ) A zsidók maradéktalan kiirtása
elsõrendû érdek.51 Mindezen jelenség gyakorisága nemcsak a
szovjet dokumentumokból derül ki, hanem a háborút követõ,
máig elhallgatott  az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltárában õrzött  magyar peranyagokból is. Példaként
idézünk egy ilyen típusú dokumentumot: Csaba László mint
ht fhdgy: 1941 novemberében Ukrajnában közremûködött
abban, hogy az SS-ek 400 zsidót összeszedjenek és kivégezzenek. A kivégzésnél nevezett emberei biztosító szolgálatot
láttak el.52
10-es számú füzet, 11. Oroszul: Velikaja Otyecsesztvennaja vojna. 1942
god, 581.
51 Háy: Partizánok tükre, 49., 58.
52 ÁBTL 3.1.9. V-14324. 25.; Osztrogonác Miklós napszámos 9 éves
büntetésének vége felé  kegyelemben részesítésekor  az elkövetett
bûncselekményét így írták le: Terhelt 1941 õszén szovjet hadmûveleti
területen volt. Egy ízben a századparancsnoka felszólította a század beosztottait, hogy polgári személyek kivégzésére önként jelentkezzenek.
Ekkor 10 fõ önként jelentkezett, köztük terhelt is. Ezt követõen kb. 70-80
polgári személyt sortûzzel kivégeztek. Háy: Partizánok tükre.
50
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Meg kell jegyezni: a magyar katonai jelenlét ideológiai alapjairól szólva jellemzõ, hogy a helyi magyar katonai és adminisztratív-helyõrségi parancsnokságok nyilvános plakátjai, röplapjai
is a rasszista, nemzetiségeket egymás ellen uszító, antiszemita,
náci szellemiségben fordultak a helyi lakossághoz és a vöröskatonákhoz.53
A magyarok eddigi szerepvállalását vizsgáló historiográfiánkban nem volt ismert az sem, hogy katonai egységeink a németeket segítették a szovjet hadifoglyok számára létrehozott
koncentrációs táborok felállításában, a szovjet hadifoglyok õrzésében, kínzásában és fizikai megsemmisítésében. Csak
egyetlen példaként említjük, hogy 1943-ban a Kurszki terület
Csernyanszki járásából való visszavonuláskor a németmagyar
katonai egységek elhurcoltak magukkal koncentrációs táborban
tartott hadifoglyokat, a Vörös Hadsereg 200 katonáját és 160
szovjet hazafit. Út közben a fasiszta barbárok mind a 360 embert
egy iskolaépületbe bezárták, benzinnel leöntötték és felgyújtották. A menekülni próbálókat agyonlõtték.54
A civil lakosság tömeges kiirtása nem közvetlenül az ideológiai alapokból eredt, hanem mindenekelõtt abból, hogy egyrészt
a lakosságot túszként kezelték a partizánok elleni harcban, másrészt a lakosság kifosztása, kirablása a túlélés természetes feltételeként jött számításba.55 Fõképpen e két tényezõvel magyarázható az áldozatok megdöbbentõen magas száma. Különösen
fontos dokumentum a CSGK 1945. március 28-i összefoglaló
jelentése, amelyet a Szovjetunió Külügyi Népbiztossága Európai
Osztálya 1945. június 23-án küldött el a Magyarországon mûködõ Szövetséges Ellenõrzõ Bizottság elnökének, K. Je. Vorosi53 GAVO. f. 2100, op. 1, gy. 297, l. 1. Az elsárgult, nyomtatott plakát
alján Ung 2 felirat látható apró betûkkel.
54 Zsalobin, A. Ty. Markovcsin, V. V. Hrisztoforov, V. Sz. (szoszt.):
Ognyennaja duga: Kurszkaja bitva glazami Lubjanki. Moszkva, 2003. 248.
55 A történeti irodalomban is megjegyzik, hogy a hadifogságba esett
magyar katonák összerabolt köpenyeket, takarókat, sapkákat viseltek.
Filonyenko, Sz. I. Filonyenko, A. Sz.: Osztrogozsszko-rosszosanszkaja operacija  Sztalingrad na Verhnyem Donu. Voronyezs, 2005. 164.
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lov marsallnak.56 Elgondolkodtató, hogy csupán a Csernyigovi
terület 12 járásában a magyar katonák 38 611 békés szovjet
állampolgárt gyilkoltak meg: 1. Gremjacsi, 2. Gorodnyai, 3.
Korjukovkai, 4. Menai, 5. Novgorod-Szeverszkiji, 6. Ponornyicai,
7. Szosznyicai, 8. Szemjonovkai, 9. Mihajlo-Koszjubinszkojei, 10.
Holmi, 11. Scsorszi és 12. Csernyigovi járás képezte azt az arénát,
amelyen a lakossággal való leszámolást kizárólag magyarok hajtották végre. Ezeken a területeken 38 611 szovjet állampolgárt
öltek meg és kínoztak halálra, valamint 12 159 embert taszítottak
rabszolgaságba.57 A tömeggyilkosságok egyik központja
Scsorsz város volt, ahol a börtönökben, parkokban, erdõkben 
többször is az elpusztítandók által megásatott óriási sírgödrök
elõtt  sok ezer embert végeztek ki a legborzalmasabb kínzások
között. Sokfelé a leggyakoribb kivégzés az elevenen elégetés
volt. Az áldozatok nagy többségükben öregek, nõk és gyermekek voltak, de legyilkoltak csecsemõket a szoptatós anyákkal
együtt. És Scsorsz csak egy kivégzõhely volt a sok közül.
Tömegsírokat másutt is feltártak, például 1943. április 15-én:
A bestiális gonosztetteket végrehajtották: KAZAKOV, A. E.,
Szinyije-Lipjagi község rendõrségének vezetõje, nemzetisége
szerint orosz, LINOV, A. F., IVAKIN, D. V.  ugyanezen község rendõrei, oroszok, a Voronyezsi terület Gremjacsi járás Rutkino községének lakosai. A gonosztett végrehajtását fent nevezett szörnyetegeknek FORKUS magyar parancsnok, a parancsnok segédje,
LAJUS és a csendõrség parancsnoka, BARAT KOROLJA58 adták feladatul.59 Egyedül a Breszti terület Kobrin településén 7000 embert gyilkoltak meg; több tízezer embert telepítettek ki rabszolgamunkára Németországba. Különösen sokszor olvasni ezekben
a dokumentumokban a 105. és a 201. magyar gyaloghadosztályok rémtetteirõl. A Csernyigovi területen, a Voronyezsi területen, a Brjanszki területen, a Breszti területen, a Kurszki területen,
az Oszkol folyó partján és környékén, majd 1944-ben ismét
GARF. f. R-5446, op. 81, gy. 237, ll. 131138.
Lásd: Uo.
58 Ezek a nevek már más tömeggyilkosságokat rögzítõ dokumentumokon is feltûntek: Farkas, Lajos, Barát/h/ Károly
59 Voronyezsi Állami Levéltár: F. R.  1784. op. 1. gy. 321. l. 002
56

57
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belorusz, illetve Kárpátontúli területen elkövetett nagyszámú
gyilkosságról, az éjszakai tömeges kivégzésekrõl, a civil lakosság
és a hadifoglyok megkínzásáról számos dokumentum, az eseményeket átélt tanúk vallomásai szólnak megdöbbentõ erõvel.60
Mivel magyarázható gyermekek és felnõttek elevenen való
tömeges és gyakori elégetése vagy a nõk tömeges megerõszakolása után a megerõszakolt személyek brutális megverése vagy
lelövése? Vagy mire való volt a falvak felperzselése után minden
túlélõ elpusztítása? Itt az okok bonyolult láncolata bontakozik ki.
Elõször. Meghatározó szerepe volt annak a fasizmussal terhes
tekintélyuralmi rendszernek, amely a katonákat erkölcsileg,
szellemileg és kulturálisan felnevelte. Mindenekelõtt arra a kitartó és mélységes rasszista és antikommunista indoktrinációra
gondolunk, amely a Horthy-rendszer ideológiailag összetartó
eleme volt negyedszázadon keresztül. Itt feltétlenül meg kell
említeni a náci Németország mint legközelebbi szövetséges közvetlen hatását, hiszen õk álltak a leszámolások csúcsán szervezeti értelemben is. Ha pedig a hivatalos magyar ideológiáról szólunk, szovjet területen kifejezetten a náci ideológiai ráhatás jellemzõit figyelhetjük meg. A háború rabló és amorális jellege az
elsõ perctõl nyilvánvaló. Ám a katonák visszaemlékezéseibõl is
kiderül, hogy a doni vereség nyomán sokakban merült fel a kétség: mi végre is vannak õk ott a hazájuktól csaknem kétezer kilométerre vadidegen helyen, ahol nem értik az emberek beszédét
és érzéseit. A memoárokban, naplókban, levelekben fel-feltárul a
zabrálásnak, az ikonozásnak stb. nevezett rablás, a békés lakosság fosztogatása, amely bizony a 2. magyar hadsereg harcoló
egységeit is megérintette.61 Másodszor. Joggal feltételezhetõ
A Kurszki Területi Állami Levéltárban õrzött forráscsoportokra
lásd GAKO. f. R-3605, op. 1, gy. 285. l. 91. (Beszpalov tanúvallomása);
GAKO. f. R-3605, op. 1, gy. 258, l. 45. (Csoportos tanúvallomás); GAKO. f.
R-3605, op. 1, gy. 285, l. 866. (Larina nevû tanú vallomása); GAKO. f. R3605, op. 1, gy. 285, ll. 8990. (Magyar parancsnok proklamációja a lakott
terület megszállásáról)
61 Vö. Pihurik Judit: Naplók és memoárok a Don-kanyarból 19421943.
Budapest, 2007.; Dr. Somorjai Lajos: Megjártam a Don-kanyart. Harctéri
napló, Oroszország, 19421943. Budapest, 2011.
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ok az a fokozatosan mindent eluraló érzés, ami a háború hiábavalóságával, a halálközeli állapottal függött össze: az értelmetlenséggel és a kijelölt ellenség megközelíthetetlenségével, érthetetlenségével, szokásainak furcsaságaival, a gonosztetteket
elkövetõk lelkifurdalásával, félelmével, rettegésével, a szemtanúk eltüntetésének vágyával. Továbbá összefüggött a mohósággal, a korlátlan rablás lehetõségével, a büntetlenség tudatával, sõt
a lakosság megfélemlítésének, terrorizálásának hõsi mítoszba
csomagolásával, ami minden akció alátámasztásának alapja volt.
Tudjuk, erre Horthy is sokat adott. Összefüggött mindez mindenfajta erkölcsi korlát felszámolódásával, amelyet szintén a felsõbb hatalmak ültettek bele a katonákba. Ráadásul a véres háború maga is leépíti az egyénekben, különösen a katonákban az
erkölcsi megfontolásokat egyáltalán. Harmadszor. A bosszú érzése. Számos dokumentum szól arról, hogy a nagy vereségek után
különösen tobzódtak a katonák a véres leszámolásokban, megcsonkításokban. Nemcsak a partizánoktól elszenvedett veszteségekrõl van szó, hanem mindenekelõtt a Vörös Hadsereg elõretörésérõl 194243 fordulóján, a sztálingrádi és a doni áttörésrõl. Sáfrány Béla, a kiválóan tájékozott ezredparancsnok az 1947.
októberi 28-i kihallgatásán így vélekedett: Véleményem szerint
a következõ okokkal magyarázható, hogy a Keleti Megszálló
Csoport olyan módszereket használt, mint települések megsemmisítése, ártatlan polgárok kivégzése és a lakosság körében elkövetett fosztogatások:
1. A Keleti Megszálló Csoport parancsnoksága, azaz Bakay
Szilárd altábornagy és Zachár Sándor ezredes, törzsparancsnok
által kiadott parancsok, amelyek nemcsak a partizánokkal, de a
békés lakossággal szemben is megkövetelték az erõszakos megtorló intézkedések alkalmazását, azért, hogy megfélemlítsék az
embereket, és hogy azok aztán a német hatalomnak feltétel nélkül engedelmeskedjenek.
2. Áttanulmányozva a 251. ezred személyi állományát, azt a
következtetést vontam le, hogy a katonák egy része nem volt
kellõen képzett, demoralizálódtak, és a megszálló szolgálatot
a saját önzõ céljaikra próbálták felhasználni. Hatásukra, illetve a
parancsnokok engedékenysége miatt a becsületes katonák egy
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része is lezüllött, és ennek eredményeképpen szintén banditákra kezdtek hasonlítani. Ugyanez, ugyanilyen mértékben vonatkozik a magyar megszálló csoportban szolgáló tisztek egy részére is.62
A magyar katonai vezetõk, tábornokok, tisztek és katonák
felelõssége az Álgya-Pap-per során világosodott meg. 1945 után
a magyar igazságszolgáltatás (és persze a politikai vezetõ réteg)
is hamarosan tisztába került e háborús bûntettek súlyával és
mértékével.63 Bár a legutóbbi idõkig nem keltett semmiféle
figyelmet a magyar történészek körében az a jelentõs számú per
és a belõle származó sok oldalt kitevõ peranyag, amely Magyarországon 19451956 között keletkezett a szovjet területeken elkövetett háborús bûntettekkel kapcsolatban. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának e vonatkozású peranyagai
máig várják kutatóikat. Tanulmányunkban csak ízelítõként szerepel néhány dokumentum annak illusztrálására, hogy miféle
információk dokumentálódtak  nem vizsgálva itt a perek jogi
tisztaságát  a népirtás tényeirõl Magyarországon. Az eddig feltáratlan források visszaigazolják a CSGK-dokumentumok tartalmát általában és részleteit különösen. E perek dokumentumai a
csapatcsendõrség bestialitásán túl megmutatják, hogy a minCA FSZB Rosszii. D. ¹ N-19098. t. 8. ll. 69.
Maga a tábornok a perben az utolsó szó jogán elmondott beszédében erre a felelõsségre utalt: Az általam és egységeim által a szovjet
ukrán népnek okozott veszteség oly hatalmas, hogy nem védem, hanem
vádolom magam. ( ) Végrehajtója voltam e véres politikának ahelyett,
hogy harcoltam volna ellene ( ) ezért nem védem, hanem vádolom
magam. És bûnömért várom a megfelelõ ítéletet. ( ) Régi tisztként a
becsület és a tisztességem megköveteli, hogy bátran vállaljam a felelõsséget az általunk elkövetett bûnökért. Én õszintén elismerem hibáimat
és bûneimet, és várom a szovjet törvényszék igazságos ítéletét. Tudom,
hogy a büntetésem letöltésének ideje alatt csak részben tudom leszolgálni az általam elkövetett bûnt. Remélem, ha valaha visszatérek hazámba,
akkor nemcsak a bûnök tanúja leszek, amelyeket a magyarok elkövettek
a békés lakosság ellen, de erõs agitátora és tanúja leszek annak, hogy a
mostani demokratikus Magyarország az egyetlen helyes utat választotta,
és hálás leszek, mert a szovjet nép felszabadította a magyar népet a
fasiszta iga alól. CA FSZB Rosszii. D. ¹ N-19098. t. 21. ll. 381., 381ob., 382.
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dennapi ember, az orvos és földmûves, a pap és a munkás miként vetkõzik ki emberi mivoltából, hogyan lesz a kisemberbõl
tömeggyilkos.64
A partizánok elleni harc sok helyen és sok esetben egyszerûen fedõelnevezés volt a fosztogatás, az erõszakolások, a gyilkosságok igazolására. Ungváry Krisztián helyesen jegyzi meg
már idézett könyvében, hogy 1942 novembere után egyre kevésbé hajtottak végre nagyobb méretû manõvereket a partizánok
ellen, mert sem nekik, sem a németeknek nem voltak már megfelelõ eszközeik ehhez a harchoz. Ám miközben a partizánok
elleni harc úgyszólván megáll, ebben a periódusban valószínûleg a vereségek által is inspirált bosszúálló megtorlások, az elvadult fosztogatások és tömeges kivégzések, tömeggyilkosságok
ismét elszaporodtak. A voronyezsi és belorusz területeken felvett dokumentumok tömege számol be a képtelennek tûnõ bestiális gyilkosságok sokaságáról. Ilyen tipikusnak tekinthetõ leszámolásról tanúskodik Marki falu esete Voronyezstõl délre.
 A civil lakosságot és a hadifogoly vöröskatonákat mínusz
40 fokos hidegben is munkára terelték. A hadifoglyok szakadt
rongyokba voltak öltözve, gyötörte õket az éhség, és a magyar
gazemberek golyói által lelték halálukat. Egyedül Marki faluban
több mint 100 civil lakost és több mint 300 hadifogoly vöröskatonát öltek meg, nem számítva azokat, akik az extrém fokú kimerültségben, az éhezés miatt haltak meg.
A magyar fasiszta vadállatok megalázták a nõket, sokukat
megerõszakolták. A 17 éves Maruszja BEGOCSKINA ellenállt annak, hogy kielégítse a magyar gazemberek gerjedelmét, ezért
agyonlõtték.
Minden 6 évesnél idõsebb lakosnak kötelezõ volt a bal karján egy számmal ellátott karszalagot viselni: aki a faluban ezen
karszalag nélkül mutatkozott, azt három napra a jéghideg hombárba zárták.65 A vérengzések 1943 folyamán nem kisebb inA többtucatnyi peranyagból lásd például: ÁBTL 3. 1. 9. V-14324.;
V-34417.; V-115 720/a.; V-82992.; V-129238.; V-16919., amelyek tükrözik a
népirtás sajátosságait.
65 CAMO RF. f. 203. op. 2847 gy. 61 L. Gyeló 13., No. 22. gy. 36. l. 12.
64
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tenzitással folytak. Egy hadifogságba esett magyar munkaszolgálatos szemtanú 1943. augusztusi vallomása szerint a magyar
katonák Jablocsnojéban az év július végén a következõ gaztetteket hajtották végre: A 2. magyar hadsereg 4. hadosztály 6. ezred 101. magyar munkaszolgálatos zászlóalja, amelyik utat épített, figyelte az orosz menekülteket, öregeket, nõket, fiatalokat és
gyerekeket, akiket magyar katonák kísértek a hátországba. A közelükben pihenõt tartott a csoport. Figyeltem, ahogyan két magyar katona puskatussal maga elõtt terel egy polgárt, majd megállnak nem messze munkánk helyszínétõl. Ekkorra már befejezõdött a zászlóalj építõ munkája. Az építõ zászlóalj útja e mellett
a csoport mellett húzódott. Az építõ zászlóalj parancsnoka, név
szerint BENEDEK Laesz,66 ( ) városából, odament a csoporthoz,
személyazonossági igazolást kért ettõl a polgártól, mivel az nem
tudta igazolni személyazonosságát, meggyanúsították, hogy
partizán, és az egyik magyar agyonlõtte. Nem halt meg rögtön,
úgyhogy a másik még egyszer belelõtt. Orosz állampolgárok álltak a közelben, akik elmondták, hogy már nem ez az elsõ, hogy
már 5-6 embert küldtek ilyen módon a másvilágra. Az imént
megölt ember süket volt.
II. Ugyanez a BENEDEK Laesz aljasul bánt az orosz hadifogoly vöröskatonákkal is. Az elhaladó hadifoglyok csoportjából
mindenkit arcul ütött egy bottal. Az egyik vöröskatonának, akinek be volt kötve a szeme, különösképp erõsen ütötte a fejét, s
közben azt ordította neki: »Az ilyen átkozott kommunisták és
zsidók miatt van itt nekünk ez a háború.«67 1943 szeptemberében Nyezsin városának kifosztása és lerombolása volt napirenden: 1943. szeptember 14-én felrobbantották és felégették a
Bogun utca 3. szám alatti diákszálló épületét, kirabolták a Gogol
utca 4. szám alatti könyvtárat; a könyvek egy részét elégették.
Kifosztották a szertárakat és a laboratóriumokat.68
A levéltári források alapján ma már meggyõzõdéssel állapíthatjuk meg, hogy a horthysta magyar állam, illetve hadseregei az
Lehetséges variáns: Lajos.
GARF. f. 7021 op. 127 gy. 82 l. 29.
68 GARF. f. 7021 op. 127 gy. 82 l. 28.
66
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elfoglalt szovjet területeken 1941 és 1944 között népirtást követtek el.
A levéltári dokumentumok tükrében a náci népirtás magyar fejezete
tárul fel. Mivel ezek a bûncselekmények az emberiesség elleni bûncselekmények kategóriájába tartoznak, sohasem évülnek el. Álgya-Pap
Zoltán altábornagy, e bûncselekmények egyik fõ szervezõje  a
magyar tábornokok és fõtisztek háborút követõ perében  egyedüliként, mentségeket nem keresve ismerte el a népirtás tényét
és abban játszott felelõsségét.69
A háborús bûntettekért a felelõsség kérdése természetesen
nem az utókor, nem a mai nemzedékek vállát nyomja. Nemzetiségtõl függetlenül napjainkban a mi felelõsségünk csak anynyi, hogy e bûncselekmények tényeivel, a gonosztettek szinte
végtelen sorával szembenézzünk végre, létezésüket elfogadjuk, tudományosan és lelkileg feldolgozzuk, a tanulságokat levonjuk. Ez sem kevés.
Az értõ olvasó tudja, hogy amikor háborús népirtás dokumentumainak feltárásáról van szó, a dokumentumok, a feltáró
bizottságok magukra a népirtás eseményeire, a bûncselekményekre koncentrálnak, nem pedig a humánum piciny szigeteit
keresik az embertelenség tengerében. Mégis mindig számításba
kell venni a népi emlékezetben is fennmaradt, olykor legendákká színezett eseteket is, amikor magyar katonák magyar vagy
német katonák kezébõl mentették ki a szerencsétlen áldozatokat, amikor önzetlenül segítettek az arra rászorulóknak. Különösen azért fontos az ilyen ritka, legendás esetek összegyûjtése
Ezzel kapcsolatban az 1947 októberébennovemberében felvett
kihallgatási jegyzõkönyv tanúsága szerint Álgya-Pap tábornok a kihallgató szovjet tiszt kérdéseire az alábbi válaszokat adta: Igen, a 105. megszálló hadosztály parancsnokaként elismerem felelõsségemet SzovjetUkrajna németek által ideiglenesen elfoglalt területén az irányításom alá
tartozó alakulatok tevékenységéért. ( ) elismerem, hogy a magyar Keleti Megszálló Csoport 105. hadosztályának parancsnokaként valóban az
akkori magyar fasiszta kormány és vezérkar akaratát hajtottam végre, és
részt vettem az ukrán szovjet nép kiirtásában és leigázásában. A súlyos
vérontással járó hitleri politika mûködését és tevékenységünket csak
most látom át, és mélyen elítélem mindezt. CA FSZB Rosszii. D. ¹ N19098. t. 1. ll. 2839.
69
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is, mert a történelem nagy tanulsága: lehet embernek maradni
az embertelenség világában. Mementóként álljon elõttünk: mindig van alternatívája az embertelenségnek  még akkor is, ha
természetesen nem kockázatmentes.70 Mindennek érdekében is
szembe kell tehát néznünk a Horthy-rendszer kettõs népirtásának (a holokauszt és a Szovjetunió népeivel szembeni genocídium) tényével.
Ez a nemzetfelfogás segít bennünket abban, hogy túllépjünk a bezárkózó és kirekesztõ nemzetszemléleten, amely nem
is felel meg a magyarság gazdasági és kulturális érdekeinek, hagyományainak, hiszen mi, magyarok jobban rá vagyunk szorulva más népekre, a velük való együttmûködésre, mint megfordítva. A történelmi múlttal való szembenézés ezt a nyitottságunkat, a más népek iránti tiszteletet erõsíti, s ennek alapján mi
is joggal elvárhatjuk, hogy a mi nemzeti érzéseinket és hagyományainkat viszont mások tiszteljék vagy legalábbis elfogadják.
Az oroszországi levéltárak megnyitása a jövõben lehetetlenné teszi mind a politikusok, mind a történészek részérõl azt a
közép-kelet-európai taktikát, hogy Ausztriától Magyarországon át Lettországig a népirtás történetét illetõen a németekre
mutogassanak. A mai mainstream magyar akadémiai történetA választás lehetõsége még végsõ helyzetben is lehetséges, ami
kitûnik  például  Belsõ Károly honvéd, önkéntes kivégzõ 1949-ben
kezdõdött perében, amikor a vádlott önmaga védelmében egyebek
között a következõket adta elõ a Voronyezstõl 30 kilométerre kivégzett
szovjet civilek esete kapcsán: Báródi õrmester (utolsó kívánságként  a
szerk.) cigarettával kínálta õket, de azt nem fogadták el, Báródi õrmester
kérdésére, hogy nem félnek-e a haláltól, az idõsebb civil azt válaszolta,
hogy õ régi kommunista, az is marad, és nem fél semmitõl. Ekkor Jénai
Vilmos fhngy méregbe jött, és kiadta a parancsot a kivégzésre. A kivégzõ
honvédek Csorba János tataházi és még egy általam ismeretlen, kinek a
nevére már nem emlékszem. Csorba János a tüzelésre kiadott parancsot
azonnal végre is hajtotta, míg a másik honvéd a tüzelést nem tudta végrehajtani, keze reszketett, és ezért a Jénai Vilmos ráordított, hogy gyáva,
erre Báródi õrmester a félõs honvédnek a kezébõl kivette a puskát, átadta nekem, és én a kb. 65 éves idõs embert tarkón lõttem. ÁBTL V-34417.
1415. Vajon ki a bátor, és ki a gyáva?
70
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írás, mint jeleztük, úgyszólván nem vesz tudomást a szovjet területeken elkövetett bûncselekményekrõl, a népirtásról, mintha
az nem a magyar történelem szerves része lenne. A németek az
elmúlt hét évtizedben nem mutogathattak senkire, nekik végig
kellett menniük a nemzeti önismeret kínos és nagyon is göröngyös, konfliktusokkal terhes útján. Évtizedeket megkésve, a
mi feladatunk sem lehet más, mint hogy éppen a nemzeti önbecsülésünk érdekében magunk is saját történetünk részeként tekintsünk a háború borzalmas eseményeire úgy, ahogyan történt,
részrehajlás nélkül.
Mindennek tükrében hangsúlyozzuk, hogy a Vörös Hadsereg magyarországi szerepérõl is teljes és tárgyilagos, dokumentumokra épülõ képet kell felrajzolnunk, beleértve természetesen az elkövetett bûncselekményeket is. Jelen tanulmányunk
és a témában nemrég megjelent dokumentumkötetünk71 e feladat elõfeltételeként is szolgálhat.

Krausz Tamás Varga Éva Mária (összeáll. és szerk.): A magyar
megszálló csapatok a Szovjetunióban. Levéltári dokumentumok 19411947.
Budapest, 2013.
71
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Partizán- és zsidópolitika a keleti fronton1

A Szovjetunió tengelyhatalmak által megszállt területén
7 420 379 civilt  közel egyharmadukat zsidóságuk miatt  végeztek ki a megszállók.2 E több mint 7 millió áldozatnak a jelentõs
hányada partizánháborúval kapcsolatosan halt meg, ugyanis a
frontvonal mögött kialakuló partizántevékenységnek a náci
megszálló politikában a hadmûveleti és a közbiztonsági jelentõségén túlmutató szerepe volt. Bár a német stratégiai gondolkodásban rémálomként jelent meg a partizánháború képe,3 népirtó terveinek végrehajtására lehetõséget szolgáltatott a kialakult
helyzet. Hitler 1941. július 16-án kijelentette a fõhadiszállásán
egy Göringgel, Rosenberggel, Lammersszel, Keitellel és Bormann-nal megtartott tanácskozáson: A partizánháborúnak is
megvannak a maga elõnyei: lehetõséget biztosít mindazok megA tanulmány egy átfogóbb kutatás része, mely a készülõ PhDdisszertációm tematikájába illeszkedik.
2 Ebben a számban nem foglaltatik benne a németországi kényszermunkán, hadifogolytáborokban meghaltak, a megszállók politikája
következtében, az elégtelen élelmezés vagy betegségektõl, járványoktól
vagy éhínségtõl meghaltak, több mint 6 millió ember. Krausz Tamás: Hogyan írná át Ungváry Krisztián a nagy honvédõ háború történetét? In: Gémesi
Ferenc (szerk.): A magyar megszállás  vajúdó nemzeti önismeret. Válasz a kritikákra. (Poszt-szovjet Füzetek XX.) Budapest, 2013. 166. Még a
szovjet emberveszteségekrõl lásd: Sevjakov, A. A.: A hitleri népirtás a
Szovjetunió területén. In: Krausz Tamás (szerk.): Népirtás a Szovjetunióban. (Szovjet Füzetek V.) Budapest, 1992. 6178.
3 Snyder, Timothy: Véres övezet: Európa Hitler és Sztálin szorításában.
Budapest, 2012. 273.
1
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semmisítésére, akik ellenünk vannak.4 A partizánmozgalmak ellen még a német támadás elõtt meghozott német intézkedések 
mint az 1941 márciusától formálódó Barbarossával kapcsolatos
hadmûveleti utasítások, a május 13-án kiadott Kriegsgerichtsbarkeitserlass és a június 6-án kiadott Kommisarbefehl  döntõ mozzanatai voltak annak, hogy a fegyveres erõket a náci megsemmisítési politikába integrálják.5 Ennek érzékeltetésére érdemes
idézni Beloruszszia példáját, ahol a kutatások szerint a német és
a szövetséges erõk 5295 helyen követtek el a civil lakosság ellen
mészárlásokat.6
Tanulmányomban arra vállalkozom, hogy megmutassam az
összefüggéseket a megszállók partizánellenes intézkedései és a
helyi zsidóság kiirtása között. A Szovjetunió megtámadásával az
eddig  a zsidók elleni atrocitások ellenére is  legfõképpen jogfosztó intézkedésekben megnyilvánuló náci zsidópolitika a zsidók fizikai megsemmisítésére tört. Amikor Himmler az Endlösung szempontjából sorsdöntõnek számító7 1941. december 18-i
Hitlerrel való tárgyalásáról kijött, az alábbit jegyezte meg határidõnaplójában: Zsidókérdés  partizánokként kell végezni velük.8 Midõn Himmler párhuzamot vont a zsidók és partizánok
megölése között, akkorra már ennek kialakult gyakorlata volt a
keleti fronton. Egy kutatás szerint 1942 végéig 750 000 zsidó
halt meg antipartizán hadmûveletek révén a Szovjetunió területén,9 mely szám az addig legyilkolt zsidók egy jó részét magában foglalta.
Kershaw, Ian: Hitler 19361945: Nemezis. Budapest, 2004. 354355.
Streit, Christian: Keine Kameraden: die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen 19411945. Stuttgart, 1978. 35.
6 Gerlach, Christian: Kalkulierte Morde: die deutsche Wirtschafts- und
Vernichtungspolitik in Weissrussland 1941 bis 1944. Hamburg, 2000. 943.
7 Browning, Christopher: The Origins of the Final Solution: The Evolution of Nazi Jewish Policy, September 1939  March 1942 (With contributions
by Jürgen Matthäus). Lincoln, 2004. 410.
8 Roseman, Mark: A végsõ megoldás. A Wannsee-jegyzõkönyv. Budapest, 2003. 83.
9 Westermann, Edward B.: Hitlers police battalions: enforcing racial
war in the East. Lawrence, 2005. 3.
4
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A zsidók és a partizánok kapcsán a náci gondolkodásban a
közös nevezõt az a tényezõ jelentette, hogy a megszállt területeken ez volt az a két kategória, amelynek teljes megsemmisítésérõl döntöttek.10 E két csoport megsemmisítésének kérdése
két ponton kapcsolódott még össze. Elvi-ideológiai oldalról a
nácizmus eszmerendszerén is túlmutató zsidóbolsevizmus képe
adta az ideológiai gyúanyagot.11 Azzal, hogy a náci gondolkodók deklarálták: a bolsevik ideológia zsidó gyökerû, illetve hogy
a vörös intelligenciát a zsidók alkotják, innen már csak egy
lépés volt, hogy e gondolkodás fonalát követve, természetszerûleg a szovjet hatalom legfõbb támogatói is csak a zsidók lehetnek. Ehhez társultak olyan, még az antijudaizmus korából meglévõ antiszemita képzetek  melyek a világháborús vereséggel,
illetve az azt követõ forradalmakkal megerõsödtek , miszerint a
zsidókban a keresztény  mármint nem zsidó  társadalomnak
az elárulóját kell látni.12 A gyilkosok gyakran elhitték parancsnokaik azon abszurd állításait, miszerint a zsidók által vezetett
ellenséges hatalmak követték el a partizántámadásokat.13
A partizán és zsidó összemosásának másik oldala pedig
abból az önbecsapó mechanizmusból táplálkozott, miszerint a
10 A Generplan Ost különbözõ tervezetei elõbb 31 millió, majd 46
51 millió szláv és zsidó megsemmisítésével számolt. (A háború alatt Kelet-Európában a náci megszálló politika következtében mintegy 25 millió zsidó és szláv halt meg.) Noha a nácik szlávpolitikáját a szakirodalom
genocídium szóval jelöli, nem volt cél minden szláv megölése, szemben
a zsidósággal vagy éppen a partizánokkal.
11 Errõl a kérdésrõl részletesebben lásd: Streit, Christian: The War in
the East, Anti-communism, and the Implementation of the Final Solution. In:
Cohen, Asher  Cochavi, Yehoyakim  Gelber, Yoav (eds.): The Shoah
and the War. New York, 1992.
12 Ez megmutatkozott abban is, hogy a zsidók meggyilkolásának
indokát a konkrét feltételek határozták meg. Így például a Német Birodalom által uralt Európában az elsõnek zsidómentessé tett országában, Szerbiában is a partizánháborúval hozták összefüggésbe a zsidók
kiirtását. Roseman: A végsõ megoldás, 6061.
13 Goldhagen, Daniel: Hitlers Willing Executioners: Ordinary Germans
and the Holocaust. New York, 1996. 404.
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megszálló katonák számára a zsidók jelenléte potenciális veszéllyel jár. A Barbarossa-hadmûvelet kezdetekor a birodalomellenes elemek likvidálására létrehozott négy Einsatzgruppe
létszáma csupán 3000 fõ volt. E feladatot a Himmler által késõbbiekben a front háta mögé kiküldött összesen mintegy 11 000
fõnyi rendõri alakulatokkal14 együtt sem tudta volna végrehajtani. Ezért a tömeggyilkosságok elõkészítésében és kivitelezésében részt vettek a megszálló katonai alakulatok is. Még a kifejezetten kivégzésekre kiképzett és ideológiailag fanatikus alakulatok tagjainál is jelentõs idegfeszültséggel járt a civil lakosság
legyilkolása.15 Ez még inkább igaz volt  a szovjet hatalommal
szembeni ellenérzés, hagyományos antiszemitizmus16 és náci
ideológiai ráhatás ellenére is  a sorkatonaság és a hadsereg tisztjeinek esetében.17 Az elkövetõk többsége számára is visszataszító
feladatsor kapcsán adott önfelmentési lehetõséget egy olyan
képzet, miszerint akiket lelõttek, azokat saját biztonságuk végett
ölték meg.18 A partizán zsidó vagy a partizánokkal összejátszó zsidó képe tulajdonképpen a náci eszmerendszer által
kreált judeobolsevizmus különös vonása volt. A náci propaganda által sugallt zsidó fenyegetettség absztraktnak tûnhetett
az átlagember számára, hiszen például a vér fertõzése vagy a
nemzetközi zsidó összeesküvés közvetlenül nem volt megragadható probléma. Ám ha a valóságban meglévõ fenyegetettségekhez kötik bármilyen logikai buktatókon keresztül is a zsidóellenes elõítéleteket, akkor hatásosabb eszköz áll rendelkeKrausz Tamás: Antiszemitizmus  holokauszt  államszocializmus. Budapest, 2004. 57.
15 Rhodes, Richard L.: A halál mesterei. Az SS-Einsatzgruppék és a holokauszt feltalálása. Debrecen, 2006. 228241.
16 Hürter, Johannes: Hitlers Heerführer. Die deutschen Oberbefehlshaber
im Krieg gegen die Sowjetunion 1941/42. München, 2007. 509517.
17 Ez fõleg a déli hadseregcsoportban von Rundstedt alatt volt igaz.
Shepherd, Ben: War in the Wild East: The German Army and Soviet Partisans. Cambridge, 2004. 6869.
18 Vö.: Arad, Yitzhak: The Holocaust in the Soviet Union. Lincoln
Jeruzsálem, 2009. 215.; Goldhagen: Hitlers Willing Executioners, 18., 152.
14
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zésükre az antiszemitizmus elterjesztésére és elmélyítésére. Ez
tette lehetõvé, hogy a Wehrmacht tábornokainak jelentõs hányada a zsidók megsemmisítését katonai biztonsági ügynek tekintse. De ez alól a legénység jelentõs része sem volt kivétel.

*

Tanulmányomban azokat az eseteket vettem górcsõ alá, ahol a
zsidók kiirtását bandita-, partizán- vagy szabotázs-cselekményre hivatkozva hajtották végre. A megszállt területeken
kiépülõ igazgatás és az e területen tevékenykedõ szervek  az
Ordnungspolizeitól a Wehrmacht egységeiig  mindegyike részt
vett a zsidók kiirtásában, s ezalól nem képeztek kivételt a szövetséges országok megszálló haderõi sem. A Magyar Királyi
Honvédség megszálló alakulatainak tevékenysége alapján mutatom be írásomban, hogy a náci megszállás direktíváit19 a szövetséges csapatok is követték, vagyis aktívan részt vettek a náci
népirtásban.

A zsidóság mint közbiztonsági probléma

A partizánharc és a zsidóság összefüggésének problémája már
megjelent Blaskowitz tábornoknak, a lengyelországi megszálló
erõk parancsnokának 1940. február 6-i memorandumában:
Rossz úton járunk néhány tízezer zsidó és lengyel lemészárlásával, ahogyan ez most történik, mert tekintettel a lakosság tömegére, ezzel sem a lengyel államiság gondolatát nem lehet
agyonütni, sem a zsidókat nem lehet eltávolítani az útból. Ellenkezõleg, a lemészárlás módja nagyobb kárt okoz, komplikálja a
gondokat, és sokkal veszélyesebbé teszi õket, mint hogyha megA megszálló csapatok megmaradt iratanyaga alapján is megállapítható, hogy több német hadseregparancsot kihirdettek a magyar
csapatok körében. Lásd például: Ungváry Krisztián (szerk.): A második
világháború. Budapest, 2005. 186189.
19
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gondoltan és célratörõen cselekednénk.20 Ugyan a memorandum további része a kivégzõosztagok elvadulásának problémájáról szól, felismerhetõ benne az ellenség rendezettebb és fegyelmezettebb megsemmisítésének az igénye is.21
A partizánok és a zsidóság kérdése felmerült a Szovjetunió
megtámadása elõtt az SS-ben is. Dr. Walter Blume, a Einsatzkommando 7a parancsnokának egy Heydrichhel folytatott
megbeszélésére emlékezve megemlítette, hogy Heydrich maga
elmondta, hogy a küszöbönálló orosz hadjárat során partizánháború várható, és ebben a régióban sok zsidó él, akiket fel kell
számolni.22
Amíg a komisszárparancsot csak a magas rangú tisztek között terjesztették, addig az 1941. június 4-én kiadott, az OKW
Abteilung Wehrmachtspropaganda osztálya által terjesztett23
Útmutató a csapatok viselkedéséhez Oroszországban (Richtlinien für
das Verhalten der Truppe in Rußland) címû utasítást a csapatoknak
osztották ki. Ez a német katonák számára ideológiai útmutatóul
szolgáló kiadvány leszögezte, hogy ez a harc könyörtelen és
erõteljes lépéseket követel a bolsevik agitátorokkal, a gerillákkal,
a szabotõrökkel és a zsidókkal szemben, valamint szükségessé
teszi minden aktív vagy passzív ellenállás teljes felszámolását.24
Walter von Reichenaunak a 6. hadsereg számára kiadott, Hitler
által rendkívül üdvözölt s a Wehrmacht számára példamutatónak mondott parancsa szerint a hadsereg további célja, hogy
a hadsereg hátában keletkezõ felkeléseket, amelyeket tapasztalat
szerint mindig zsidók szítanak, csírájában elfojtsa.25
Ezek az instrukciók a gyakorlatban is megvalósultak. Az
1941 júniusában és júliusában agyonlõtt zsidók likvidálásának
Uo. 176.
Bartov, Omer: Hitlers army: soldiers, Nazis, and war in the Third
Reich. New York, 1992. 6566.
22 Goldhagen: Hitlers Willing Executioners, 149.
23 Browning: The Origins of the Final Solution, 250.
24 Hartmann, Christian: Wehrmacht im Ostkrieg: Front und militärisches
Hinterland 1941/42. München, 2009. 703.; Davidowitz, Lucy: Háború a zsidók ellen, 19331945. Budapest, 2000. 124125.
25 Ungváry (szerk.): A második világháború, 186187.
20
21
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indokaként általában az Einsatzkommandók a megtorlást, a
fosztogatást vagy a partizánok támogatását tüntették fel.26
1941 szeptemberének végén Max von Schenckendorf tábornok, a Közép Hadseregcsoport mögöttes területeinek parancsnoka egy fegyveres szervek közötti közös tanácskozást hívott
össze a partizánháború ügyében. A tanácskozáson megjelentek
a megszállt területek legjelentõsebb karhatalmi vezetõi, mint
Bach-Zelewski, a Közép Hadseregcsoportnál a magasabb SS és
rendõrség parancsnoka, Arthur Nebe, az Einsatzgruppe B parancsnoka és Hermann Fegelein, az SS lovassági dandár vezetõje, akinek egységei a Pripjaty-mocsarakban 14 178 fosztogatót,
vagyis zsidót öltek meg.27 A tanácskozás legfõbb témája a zsidók
és a partizánmozgalom kapcsolata volt, ahol mind a hadsereg,
mind az SS részérõl konstatálták, hogy a zsidók és a partizánok
között elválaszthatatlan kapcsolat van. Von Schenckendorf jelentette ki a tanácskozás legfõbb konklúzióját:28 Ahol partizánok vannak, ott zsidók is vannak, és ahol zsidók vannak, ott
vannak partizánok is.29 A gyilkolási mechanizmus kereteinek
meghatározását szorgalmazták: így gettókat kell felállítani abban az esetben, ha [a zsidókat] nem lehet kiirtani azonnal.
Végül az elmélet és gyakorlat egyesítése érdekében a konferencia végén Mogiljov mellett egy bemutató keretében 19 zsidó nõt és 13 zsidó férfit lõttek agyon.30 Ugyancsak Himmler
1941. augusztusi minszki látogatása idején mintegy száz zsidó
kém és szabotõr kivégzését szemlélte meg.31
Ennek szellemében a német hadsereg részérõl  fõleg 1941ben, amikor a megszállt területeken élõ zsidó lakosság jelentõs
része még élt  az akkor még csak éledezõ partizánmozgalom26 Longereich, Peter: Holocaust: The Nazi Persecution and Murder of the
Jews. Oxford, 2010. 204.
27 Rhodes: A halál mesterei, 130.
28 Browning: The Origins of the Final Solution, 288.; Shepherd: War in
the Wild East, 89.
29 Gerlach: Kalkulierte Morde, 566.
30 Snyder: Véres övezet, 274.
31 Padfield, Peter: Himmler. Budapest, 2011. 367.
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mal szembeni megfelelõ megtorlásnak a helyi zsidóság legyilkolását tekintették. Errõl jegyezte meg a minszki körzetben szolgáló Bechtolsheim tábornok: Ha egy faluban szabotázs történt,
és mi kiirtjuk a falu valamennyi zsidó lakosát, akkor nyugodtak
lehetünk, hogy az elkövetõk is köztük voltak, vagy legalább
azok, akik mögöttük álltak.32 Ugyancsak a 707. gyaloghadosztály parancsnoka jelentette ki 1941. október 16-án: Bizonyított,
hogy õk [a zsidók] az egyetlen támogatójuk a partizánoknak,
hogy fenn tudják tartani magukat a télen. Ezért megsemmisítésüket könyörtelenül el kell végezni.33
Az 1941. november 13-án Az ellenség állama címû, a Belorussziában szolgáló katonák számára kiadott irányelv leszögezi:
A legutóbbi mûveletek eredményei bizonyítják, hogy a zsidók
szerepe a partizánok között nõtt. Többet kell tenni annak érdekében, hogy a zsidókat kivétel nélkül eltüntessék a területrõl.
Az 1941. december 8-án készített, a belorussziai hátsó területek
parancsnokságának novemberi tevékenységérõl szóló jelentés
az alábbi következtetést vonta le: Zsidók: Jelentem, a zsidókkal, azaz a bolsevik ideológia szócsöveivel és a partizánmozgalom vezetõivel szemben teljes sikert arattunk. A zsidókat gettóba helyezik, és kiirtják õket ez van leginkább nyugtató hatással a régióra.34
A zsidóság és a partizánok azonosítása a kollaboráns helyi
lakosság körében is elterjedt. Ezt az általánosan jelen lévõ antiszemita elõítéleteken kívül az is elõsegítette, hogy a megszállt
területeken kifejtett propagandának része volt a partizánok és a
zsidóság tudatos azonosítása.35 Egy Einsatzgruppe-jelentés
kiemeli, hogy az 1941. szeptember 24-i robbantássorozatot
Snyder: Véres övezet, 274275.
Arad: The Holocaust in the Soviet Union, 217.; Browning: The Origins
of the Final Solution, 288.
34 Arad: The Holocaust in the Soviet Union, 217218.
35 Uo. 69. Egy partizánellenes röpcédula kifejezetten az orosz keresztény polgárokat szólította meg Voronyezs környékén. Filonyenko,
Sz. I. Filonyenko, M. I.: Lélektani háború a Donnál. A fasiszta propaganda
mítoszai. 19421943. Budapest, 2012. 113.
32

33
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követõen az ukránok úgy tartják, hogy a zsidók az NKVD
informátorai és ügynökök, akik az ukrán nép ellen a terrort elindították.36 Egy zsitomiri jelentés pedig azzal indokolta a zsidók
kivégzését, hogy a zsidók terrorizálták a lakosságot, és szoros
kapcsolatot tartottak fenn a közelben lévõ fegyveres partizánokkal.37
Amikor a zsidók megsemmisítése helyett gazdasági megfontolásokból a rabszolgamunkájukat elõnyben részesítõ hangok
érkeztek a náci felsõ vezetés egyes köreitõl, akkor éppen a zsidóknak a partizánmozgalmakban játszott állítólagos szerepe
volt az az érv, mellyel az azonnali megsemmisítés hívei éltek.
Amikor felmerült a zsidó szakmunkások munkáltatásának
kérdése 1942-ben, akkor a Reichskommissariat Ostland Politikai
Osztályának véleménye az volt, hogy a zsidó szakmunkások
gazdasági értéke nem olyan magas, mint azok a veszélyek, amelyek a partizánok támogatásából fakadnak.38 A deportáláskor is
szempontként jelent meg a partizántevékenység. Himmler egy
1943. január 20-i levelében kijelenti, hogy: A feltételezett partizánoknak és azoknak a deportálása, akik segítségükre lehetnek, lényeges elõfeltétele a tisztogatásnak ( ) az orosz területeken. Ebben az összefüggésben a zsidók deportálása elsõrendû
fontossággal bír.39
A megszálló magyar haderõ esetében is a helyi zsidóság
kérdése elsõsorban mint közbiztonsági probléma jelent meg.
Ebben a tekintetben a magyar hadsereg gondolkodását talán
Schell Zoltán foglalja össze leginkább az 1942-ben megjelent
Krausz: Antiszemitizmus  holokauszt  államszocializmus, 72. Ebben
közrejátszhatott az is, hogy a németek a kijevi tûzvész alkalmával újságok útján tették közhírré a zsidók állítólagos felelõsségét. Krausz Tamás
(szerk.): A sztálinizmus hétköznapjai: tanulmányok és dokumentumok a Sztálin-korszak történetébõl. Budapest, 2003. 487.
37 Arad: The Holocaust in the Soviet Union, 216.
38 Hilberg, Raul: The destruction of the European Jews. Vol. I. London
New York, 1985. 378.
39 Cooper, Matthew: The phantom war: the German struggle against
Soviet partisans 19411944. London, 1979. 87.
36
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Megszálló csapataink Ukrajnában címû tanulmányában. Ennek a
tanulmánynak azért van külön jelentõsége, mert a Vezérkari Fõnökség a vezérkari tisztek személyes és kiképzési ügyeire; hadtudományi ügyekre vonatkozó 4. osztálya arra érdemesnek
találta, hogy A folyó háború tapasztalatainak ismertetése címû segédlet 10., Partizánharcok címet viselõ füzetében egy az egyben
átvegye Schell tanulmányát.40 Ezt a segédletet a magyar hadseregben széles körben  hadosztályonként 80-80 példányban 
kiosztották.41
Schell a partizánok emberanyagát vizsgálva 3. csoportként
jellemzi az orosz csapatok elvonulása után ott maradt zsidókat. Mind a Magyar Katonai Szemlében megjelent tanulmányban, mind pedig a VKF 4. osztálya által kiadott segédletben
szükségesnek tartja a szerzõ kurzív betûvel kiemelni a következõ állítást: Minden zsidó  nemre és korra való tekintet nélkül  a
partizánokkal tart! A zsidók tevékenységét elsõsorban abban látja
a szerzõ, hogy agitálnak, lázítanak, toboroznak, hordják a híreket, és terjesztik a rémhíreket. Nem fukarkodik a zsidósággal
szembeni dehumanizáló attitûd megjelenítésével. Így a zsidók
a tengelyhatalmakkal szemben táplált gyûlölettõl vezetve
fejtik ki tevékenységüket, akik a partizánok keze közé kerülnek, azokat válogatott kegyetlenséggel, megbecstelenítõ kínzások közepette mészárolják le. Kegyetlen vérszomjtól és izzó
gyûlölettõl áthatva, hisztérikusan követelik azok lemészárlását,
akik a partizánokhoz nem kívánnak csatlakozni. Végsõ konklúzióként az alábbi következtetést vonja le a szerzõ: Ezért a zsidókkal szemben semmiféle könyörületnek sincs helye!42 A partizánokkal szemben követendõ harceljárás fejezetben pedig
még egyszer leszögezi, hogy mivel a zsidók kivétel nélkül a
Schell Zoltán: Megszálló csapataink Ukrajnában. In: Magyar Katonai
Szemle, 1942/5. 225258.
41 Hadtörténeti Levéltár (a továbbiakban: HL) II. 1458. 2. dob. 31.
számú Keleti Magyar Megszálló Csoportparancsnoksági Parancs. 1942.
március 28.
42 A folyó háború tapasztalatainak ismertetése: partizánharcok. M. Kir.
Honvéd Vezérkar Fõnöke 4. Osztály  10. sz. Budapest, 1942. 1112.
40
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partizánok pártján állnak, a magyar katona számára elsõrendû
érdek teljes ártalmatlanná tételük.43
Tehát a partizán és zsidó fogalma közé egyenlõségjel tehetõ,
mely azonosítást a gyakorlatban is alkalmazták. Így példának
okáért Hadváry Pál vezérkari százados, a 105. gyalogdandár vezérkari fõnöke 1941. december 22-én arról jelentett, hogy a partizánharc keretében kivégeztek egy 90 fõs zsidó bandát, akik
élelmiszert szállítottak a partizánoknak. Viszont ha hozzávesszük, hogy ez a 90 fõ egy orosz falu teljes zsidó lakossága
volt, akkor értelmezhetõ a jelentés valójában.44 Másrészt 1942
augusztusában a munkácsi parancsok partizángyakorlatot
rendezett abból a feltevésbõl kiindulva, hogy a zsidók a partizánok, akiket ártalmatlanná kell tenni.45 Bozóky Géza visszaemlékezésében is megemlíti, hogy partizánok elfogása esetén az elsõ
kérdések egyike az volt, hogy vannak-e közöttük zsidók is.46
Ennek a gyakorlatnak a parancsba foglalása viszont nem lelhetõ fel a Magyar Megszálló Csoport iratanyagában, ám a szovjet zsákmányanyagban vannak erre vonatkozó információk. Így
például a 16. sz. melléklet a 7400/MM A 1942. sz. rendelet IV. fejezetéhez címû írás leszögezte: Zsidókkal szemben kíméletnek
nincs helye. ( ) Zsidó a 2. hadsereg mûködési területén nem
maradhat. Azokat a községbe, városba való beérkezés (bevonulás) után azonnal össze kell gyûjteni, és azonnal át kell adni
õket a legközelebbi német csendõrparancsnokságnak. Egy, a
Magyar Megszálló Csoport által 1942. január 19-én kiadott
Összefoglaló jelentés a partizánok tevékenységérõl pedig azt a megállapítást tette, hogy a zsidók maradéktalan kiirtása elsõrendû
érdek.47
Uo. 3435.
Ungváry Krisztián: A magyar honvédség a második világháborúban.
Budapest, 2005. 115.
45 Saly Dezsõ: Szigorúan bizalmas: fekete könyv: 19391944. Budapest,
1945. 535.; Gosztonyi Péter (szerk.): Szombathelyi Ferenc visszaemlékezése
1945. Budapest, 1990. 40.
46 HL VI. 233. Tanulmánygyûjtemény 3409. (Bozóki Géza) 120.
47 Háy Gyula: Partizánok tükre. Budapest, 1945. 58.
43
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A zsidók és partizánok azonosítása fellelhetõ a felsõbb parancsnokokon túl az alacsonyabb rangú tisztek és a legénységi
állomány körében is. A 32/II. zászlóalj egyik õrvezetõje magát
egy levelezõlapon partizánok hóhéra és zsidók gyilkosa megnevezéssel illette egy hadifogoly-nyilvántartási lap tanúsága
szerint.48 Weisz István munkaszolgálatos vallomása szerint az
alábbi szavak kíséretében vert egy magyar katona egy szovjet
hadifoglyot: Az ilyen átkozott kommunisták és zsidók miatt
van itt nekünk ez a háború.49

A zsidóság mint a megtorlás alanya

A náci retorikát áttekintve megállapítható, hogy a zsidóellenes
intézkedések jelentõs részét oly módon interpretálták, mint egyfajta megtorlást. A Kristályéjszaka kiinduló ürügyét vom Rath
meggyilkolása adta, a németországi zsidók keletre deportálásának kezdetét pedig a volgai németek Szibériába való deportálásával legitimálták. Sõt Hitler az 1939. január 30-án a Reichstagban elmondott beszédében is olyan retorikát használt, amelyben egy világháborúba belerángató nemzetközi pénzügyi
zsidóságra való válaszlépésként fogalmazza meg a zsidó faj
európai megsemmisülését. Ezentúl általános vádként merült fel
a zsidókkal szemben a Németország és szövetségesei elleni bombázások támogatása is.
A háború kezdetétõl a megtorlások elsõrangú célpontjai a
zsidók voltak. Karl-Heinrich von Stülpnagel, a 17. hadsereg
parancsnokának utasítása értelmében a kollektív megtorlások
nem lehetnek válogatás nélkül. Mindaddig, amíg nincs egyértelmû bizonyíték arra, hogy az ukrán lakosság felelõs egy támadásért, a falu vezetõjének kell elsõ lépésben kiválasztania a
zsidó és kommunista lakosokat [a megtorlásra] ( ) A Fiatal
48 Krausz Tamás Varga Éva Mária (összeáll. és szerk.): A magyar
megszálló csapatok a Szovjetunióban. Levéltári dokumentumok 19411947. Budapest, 2013. 470.
49 Uo. 457.
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Kommunisták zsidó tagjait érdemes külön kiemelnünk, mint
minden szabotázs- és banditatevékenység tetteseit.50 Az Ukrajnában állomásozó megszálló hadsereg 1941. október 10-i rendelkezése értelmében a szabotázscselekmények visszaszorítása érdekében kiállítandó túszok 50 százalékának zsidónak kellett lennie.51
A német hadseregben kiadott parancsok nem nélkülözték a
patetikus hangvételt sem. Von Reichenau hírhedt 1941. október
10-i hadseregparancsa meghirdette, hogy a zsidó alvilági népségnek (jüdischen Untermenschtum) keményen, de az igazság
szerint kell vezekelnie.52 Erich von Manstein a 11. hadseregnek
1941. november 21-én kiadott parancsában pedig arra szólította
fel katonáit, hogy a katonának megértést kell mutatnia a zsidóknak, a bolsevik terror szellemi hordozóinak a kemény bûnhõdésével szemben.53
Egy kisinyovi jelentés szerint 400 zsidót azért lõttek agyon,
mert ismeretlenek német orvosi teherautókat világító jelzéssel
láttak el a vörös pilóták számára.54 Miután Szmolovicsnál több
alkalommal is felrobbantották a MinszkSzmolenszk vasútvonalat, egy Minszkbõl odavezényelt kommandó 1401 zsidót lõtt
le a településen.55 A Reichenau 6. hadserege kapcsán elvégzett
vizsgálatok szerint már 1941 júliusának legelején végeztek ki
zsidókat megtorlásul az NKVD tevékenysége miatt.56 Egy
katona 1941 októberébõl már így emlékezett vissza a zsidóellenes intézkedésekre: A [partizán] támadásokat követõen számos
embert, különösen zsidókat, rövid úton összeszedték, s a helyShepherd: War in the Wild East, 64.
Arad: The Holocaust in the Soviet Union, 116.
52 Ungváry (szerk.): A második világháború, 186.; Dawidowicz: Háború
a zsidók ellen, 125.
53 Bartov: Hitlers army, 130.
54 Arad: The Holocaust in the Soviet Union, 216.
55 Uo. 217.
56 Post, Walter: Az úgynevezett tettesek részaránya a milliós hadseregben  Kvantifikálási kísérlet a 6. hadsereg példáján az 1941-es oroszországi hadjáratban. In: Poeppel, Hans  Prinz von Preussen, Wilhelm-Karl  von
Hase, Karl-Günther (szerk.): A Wehrmacht katonái. Debrecen, 2001. 468.
50

51

4.szovjet t rt.qxd

2015. 01. 15.

13:05

Page 342

342

FÓRIS ÁKOS

színen agyonlõtték, a házaikat felgyújtották.57 Általában a nácik
a nagyobb zsidómészárlásokat megideologizálták, megokolták a jellemzõ hamis vádakkal.
A legjelentõsebb megtorló akciók 1941 szeptemberében Ukrajnában történtek. Erwin Bingel Oberleutnant, a 12. hadsereg
egyik tisztjének 1945. augusztusi visszaemlékezése szerint
Himmlernek az 1941. szeptember 19-i umanyi tömeggyilkosságot elrendelõ parancsa ezt tartalmazta: A kijevi körzetben lévõ
vinnyicai erdõben hat kiváló tisztünkre bukkantunk, akiket
meggyilkoltak, és felakasztottak egy fára. ( ) Mivel teljesen biztosra vehetõ, hogy a tettet zsidó partizánok követték el, elrendelem, hogy a kijevi körzetben 10 000 zsidónak  nemre és életkorra való tekintet nélkül  kell meghalnia a fentebb említett tisztek
mindegyikéért.58 A Babij Jar-i mészárlást is megtolásként indokolták a megszállók. Miután 1941. szeptember 19-én a német
csapatok bevették Kijevet, 24-én robbanássorozat rázta meg
Kijev belvárosát, mely közel háromszáz német halálát okozta.59
A megszállási gyakorlatnak megfelelõen a szabotázscselekményt
terrorral kívánták orvosolni. Egy Einsatzgruppe-jelentés hamar
leszögezte:  mint bebizonyosodott, a zsidók jelentõs szerepet
játszottak. Állítólag 150 000 zsidó élt itt Legalább 50 000 zsidó
kivégzése tervezett. A német hadsereg üdvözli az intézkedéseket, és drasztikus eljárást követel. A helyõrség parancsnoka
támogatja a 20 zsidó nyilvános kivégzését.60 Szeptember 26-án
a Friedrich Ebenhard vezérõrnagy, Kijev katonai kormányzója,
Friedrich Jeckeln SS-Obergruppenführer, a Déli Hadseregcsoport magasabb SS és rendõrségi vezetõje, dr. Otto Rasch, az
Einsatzgruppe C vezetõje és Paul Blobel, a Sonderkommando 4a
parancsnoka megegyeztek abban, hogy a megtorlás alanyai a
Kijevben maradt zsidók legyenek.61 Az Einsatzgruppe C lakonikusan ekképp számolt be a történtekrõl: A kijevi gyújtogatás
Bartov: Hitlers army, 154.
Rhodes: A halál mesterei, 159.
59 Krausz (szerk.): A sztálinizmus hétköznapjai, 486.
60 Arad: The Holocaust in the Soviet Union, 174., 220.
61 Snyder: Véres övezet, 238239.
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megtorlásaként az összes zsidót letartóztattuk, és szeptember
29-én, valamint szeptember 30-án összesen 33 771 zsidó kivégzésére került sor.62
Arról, hogy zsidókat megtorlásképpen végeztek volna ki
magyar csapatok, a kutatás jelenlegi állása szerint kevés információnk van. A Pápa Nándor és társai elleni perhez csatolt fénykép is tanúskodott63 arról, hogy a zászlóalj tagjai partizántevékenység megtorlására hivatkozva végezték ki a zsidókat.64
Viszont a megtorlások megítélésében felfedezhetõ a magyar katonák esetében is a náci propaganda hatása. A gettók felszámolásában részt vevõ 49/II. zászlóalj egyik katonája, Luczi István
úgy kommentálta az eseményeket, hogy most megfizetnek
Kóbiék a gazemberségükért.65 Nemeskéri Kiss Miklós, a 2. hadsereg-parancsnokság 1a osztályának segédtisztje ekképp kommentálja naplójában a minszki zsidóság legyilkolását: Ugyancsak Minszkben egy zsidónegyedben [az egyik] házban találtak
egy elrejtett rádióadót, mely állandó összeköttetésben állott a
Moszkva melletti központi vezetõ szervvel. Ilyen esetben aztán
a németek sem bánnak kesztyûs kézzel a bûnösökkel. Itt például
nyilvános megtorlásul 12 000 minszki zsidót végeztek ki egy nap
alatt! A megmaradt pár szálnak azt hiszem nem lesz már kedve
hasonló dolgokba kezdeni! Kegyetlen dolog, nem mondom, de
ekkora megszállt területen rendet fenntartani másképp, mint
vasököllel nem lehet. No meg aztán a nemkívánatos elemek kiirtására ez a legjobb és leghatásosabb mód.66
Kershaw: Hitler, 404.
Sajnos a perhez csatolt fényképek sem a bírósági, sem a nyomozati anyagban nem lelhetõk fel.
64 Az I. jelölt kép 1942 márciusában GAJSZINBAN készült, melyen két
orosz és egy zsidó partizán elõtt a halálos ítéletet kihirdetik. Budapest Fõváros Levéltára (a továbbiakban: BFL) VII. 5. e. 7555/1950. 26. (Jelentés
Pápa Nándor volt alezredes elõállítása, illetve annak lakásán házkutatás
megtartása tárgyában. Mezõkovácsháza, 1946. július 22.)
65 BFL VII. 5. e. 7555/1950. 46. (Bankó Béla jegyzõkönyv. Békéscsaba,
1946. június 26.)
66 Pihurik Judit: Naplók és memoárok a Don-kanyarból 19421943.
Budapest, 2007. 149.
62
63
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Partizánvadászat a zsidók ellen

A partizánok elleni harc és a holokauszt legszorosabb összefüggését a belorussziai partizánvadász-hadmûveletek mutatják.
A 101. Polizei-Bataillon tagjai szerint a partizánellenes akciók jelentõs része zsidóvadászatot jelentett.67
A nyugat-belorussziai katonai parancsnok jelentése szerint
már 1941. október 11. és november 10. között a partizánokkal
szembeni harc során 10 940 ember került fogságba, akik közül
10 431-et ki is végeztek. Hogy mennyire nem lehetett ez a partizánharc eredménye, az mutatja, hogy eközben a német veszteség két halottat és öt sebesültet számlált, akik valószínûleg
balesetet szenvedtek. A valóságban ezek a fogságba esett, majd
kivégzett partizánok a Szlonim régió zsidóságát fedték.68 Már
az Einsatzgruppe A 1941. decemberi jelentése szerint az év végéig a területükön lévõ Wehrmacht-egységek  elsõsorban a hírhedt 707. hadosztály területén  19 000 partizánt és bûnözõt,
többségében zsidót öltek meg.69
A német jelentések alapján a partizánok elleni Großaktionok egy része kifejezetten az erdõkben bujkáló zsidók (Waldjude)
ellen irányult, annak ellenére is, hogy amikor ezek az Aktionok
elkezdõdtek  az elsõ, Bamberg kódnevet viselõ nagy akció 1942.
március 26-án indult el , már a térségben élõ zsidók döntõ részét megölték a megszállók. Az 1942. augusztus 22. és szeptember 9. között lefolytatott Sumpffieber nagy akció keretében
megölt 10 063 ember közül 8350, azaz több mint 80 százalék
volt zsidó. Az 1942 novemberében lefolytatott Nürnberg és decemberében a Hamburg nagy akció áldozatainak mintegy fele
Browning, Christopher: Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101
and the Final Solution in Poland. New York, 1992. 126.
68 Arad: The Holocaust in the Soviet Union, 221222.
69 Headland, Ronald: Massages of Murder. A Study of the Reports of the
Einsatzgruppen of the Security Police and the Security Service, 19411943.
CranburyLondonMississauga, 1992. 143.
67
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volt zsidó.70 Az 1943. február 8. és 26. között lezajlott Hornung
nagy akció kapcsán megöltek mintegy negyedét  12 897 fõbõl
megközelítõleg 3300 fõ  tették ki a zsidók. Az Altona akció
áldozatai közül minden tizedik ember volt zsidó.71 Christian
Gerlach ennek alapján a partizánellenes akciók zsidó áldozatainak számát 5-10 százalékra,72 Timothy Snyder 30 000 fõre
teszi.73 Wilhelm Kube 1942. július 31-én Alfred Rosenbergnek írt
levelében azzal dicsekedett, hogy csak az utóbbi tíz hétben felszámoltunk 55 000 zsidót, akik a partizánokat támogatták.74
Ezen adatok kapcsán természetesen fel kell vetni azt a kérdést is, hogy az említett akcióban megölt zsidók mekkora hányada lehetett valóban fegyveres ellenálló. Ha megvizsgáljuk a
német jelentésekben a zsákmányolt fegyverek, illetve az akció
keretében meghalt német vagy kollaboráns katonák, policájok
számát, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy fordítottan
arányos a zsákmányolt fegyverek és a partizánvadászok áldozatainak száma a legyilkoltak közötti zsidó aránnyal. Így a
Sumpffieber nagy akció során említésre nem méltó fegyvermennyiséget zsákmányoltak, németek haláláról pedig nincs adat.
A Hornung nagy akció keretében 133 fegyvert zsákmányoltak,
és 29 fõt vesztettek, mely így is messze aránytalan  hiszen száz
legyilkoltra jutott egy fegyver! , de itt már lehetett némi fegyveres ellenállás.
Sõt az említett partizánakciók nem is csak az erdõben rejtõzködõ zsidókra terjedtek ki, hanem a belorussziai gettók lakosságára is. Így a Sumpffieber nagy akció keretében megöltek
közül 6000 fõ a baranovicsi gettó felszámolása során halt meg.
Nürnberg: 2974 fõbõl 1826 zsidó; Hamburg: 6172/6874 fõbõl
2988/3658 zsidó. Gerlach: Kalkulierte Morde, 900.
71 1032 fõbõl 126 zsidó.
72 Uo. 913.
73 A számítások problémáira jól mutat rá egy német parancsnok naplója: A házakban és bunkerekben bennégett banditákat és zsidókat nem számoltuk össze. Snyder: Véres övezet, 293.
74 Cooper: The phantom war, 87.
70
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A Nürnberg nagy akció része volt a dunilovicsi, hermanovicsi,
talán a pasztavi gettó, a Hornung nagy akciónak a szlucki gettó,
míg a Hamburg nagy akciónak a szlonimi gettó felszámolása.75
A partizánellenes akciók keretében a zsidóság megsemmisítésének folytatása a kisebb ellenállás révén könnyen megvalósult. Az egyre erõsebb partizánegységek helyett a megszállóknak könnyebb volt eredményt felmutatni az egyik fõellenség, a zsidóság megsemmisítésében, mint a másik fõellenség,
a partizánokkal szemben. Így például a Gebietskommissariat
Vileika 1942. május 27-i SiPo jelentése szerint miután nem sikerült a helyi partizántevékenységet felszámolni, három lépésben
teljes mértékben megoldott a zsidóprobléma.76
A magyar megszálló alakulatok esetében is több alkalommal
találkozhatunk azzal a jelenséggel, hogy a gettók felszámolását
partizánvadászatként könyvelték el.
1942 áprilismájusában a Pápa Nándor alezredes vezette,
Gajszinban állomásozó 49/II. zászlóalj 6 gettó felszámolásában
mûködött közre a zsidókat a gettóból a kivégzés helyszínére
kísérõ és ott a mészárlást biztosító fegyveres keretként. Igaz, ennek az alakulatnak sem maradt fenn az iratanyaga, ám a zászlóalj tagjai ellen folytatott perek tanúságai szerint ezeket a tömeggyilkosságokat is partizánvadászatként jelentették a felsõbb
parancsnokságoknak. Kormos Mihály szerint a zászlóalj eseménynaplójába partizánvadászat került, s ez alapján jelentettek
a Kazatinban lévõ ezredparancsnokságra: A jelentés tartalmazta, hogy a németek a zászlóaljtól karhatalmat kértek különbözõ
akciók végrehajtására a polgári lakossággal kapcsolatban.77
Hasonló kép tárul elénk a szovjet csapatok által zsákmányolt magyar csapatanyag alapján is. Háy Gyula közölt 1943-ban
egy dokumentumot, mely a 32/5. század egy 1941. decemberi akGerlach: Kalkulierte Morde, 705., 913.
Arad: The Holocaust in the Soviet Union, 252.
77 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 3.1.9. V-56103.
34. (Kormos Mihály tanúkihallgatási jegyzõkönyv. Budapest, 1952. április 3.)
75
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ciójáról tudósít. A jelentés szerint egy falu 1941. december 89-i
átvizsgálása során a falu 4 partizán lakosát elfognia nem sikerült
Berencsváry hadnagy századának, de helyette kivégeztetett 25
zsidót.78 Ugyancsak sokatmondó, hogy több, a 2. hadsereg hátában történt partizánvadászatról szóló jelentésben külön rovatként jelenik meg a megölt zsidók száma.79 Szovjet dokumentumok alapján a Csernyigovi területen állomásozó 105. hadosztály is részt vett zsidóellenes partizánvadászatokon.80
A legjellemzõbbnek mégis az 50/I-es zászlóalj partizánvadászatát találhatjuk. Az 1941. november 17-én kiadott 10. sz.
Magyar Megszálló Csoportparancsnoksági parancs szerint az
50/3. század a német hatóság felkérésére azt a feladatot kapta,
hogy a Bukiban és környékén merényleteket és gyilkosságokat
elkövetõ partizánbandákat kutassa fel és tegye ártalmatlanná.
E háromnapos akció keretében 137 egyént tettek ártalmatlanná.81 Késõbb a század tagjai közül többek is megkapták a másodosztályú német vaskeresztet is,82 ami még inkább kiemeli a
vállalkozás jelentõségét. Bár a 37. gyalogezred iratanyaga teljes
mértékben megsemmisült, így az eredeti jelentés nem lelhetõ
fel, a Mészáros Lajos és társai népbírósági pere feltárta ennek a
partizánakciónak a részleteit.83
A peranyag alapján megállapítható, hogy az 1941. október
30-án Umanyba beérkezett, Szabó Imre által vezetett 3. századot
Háy: Partizánok tükre, 49.
Pl. HL. II. 1453. 6. dob. 114. (Napló 402. sz. melléklet  Harchelyzet
jelentés. 1942. augusztus 5.); 7. dob. 468. (Melléklet a 710./M. hds. htp. I.
b. 42. XI. 5-én kelt jelentés V. fejezetéhez. Kimutatás az október havi tevékenységrõl.)
80 KrauszVarga (összeáll. és szerk.): A magyar megszálló csapatok a
Szovjetunióban, 275.
81 HL. II. 1458. 1. dob. 10. sz. Magyar Megszálló Csoportparancsnoksági parancs. 1941. november 17.
82 21. számú Honvédségi Közlöny  1942. május 26. 576.  Szabó Imre
IV. fhdgy.  Rendelet száma: 28.293/eln. 8/e.  1942. évi május hó 21-én.
83 Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltár XXV. 8. Nb.
138/1948.
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november 1-jén riadóztatták, mivel Pákh Miklós zászlóaljparancsnoktól azt a parancsot kapták, hogy partizánharcra induljanak. November 2-án délután 2 órára érkezett meg Bukiba a
mintegy 80 fõs legénység, ahol német alárendeltségbe kerültek.
Egy vagy két napon keresztül néhány német katona és ukrán
milicista társaságában átfésülték a környezõ erdõket partizánokat keresve, de nem sikerült elfogniuk egy partizánt sem.
November 4-én vagy 5-én Szabó Imre azt a parancsot adta ki
a partizánvadászatra vezényelt legénységnek, hogy kutassák át
Buki település házait, s a házakban található egyéneket szedjék
össze, mivel õk értesítették elõzõ nap az erdõben lévõ partizánokat. A vallomások szerint Szabó fõhadnagy ezt a parancsot a
helybeli német alakulat parancsnoka, Schultz hadnagy tanácsára adta ki. Schultz az elõzõ napi sikertelen partizánvadászatról
hallva ugyanis kijelentette, hogy a partizánok a magyarok megérkezését követõen mentek el, mivel  az alá beosztott ukrán
milicistáktól hallott információkra hivatkozva  a település lakosai figyelmeztették az erdõben lévõ partizánokat a veszélyre.
Erre reakcióként összeszedték a falu zsidó lakosait, mintegy száz
fõt. Miután a magyar katonák összeterelték a zsidókat, Szabó
fõhadnagy Mészáros Lajos szakaszvezetõnek azt az utasítást
adta, hogy 10-12 katonával az összeszedett mintegy 100 embert
kísértesse Gajszinba. A németek viszont átvették a magyaroktól
az összegyûjtött személyeket, és ukrán milicisták közremûködésével a település végén lévõ kivégzõgödörbe lõtték õket.
A kivégzés alatt Szabó Imre századának feladata volt a keret adásán túl még a gettó vagyonának az õrzése.
Tehát a magyar katonák egy klasszikus megtorló akcióban
vettek részt, melynek alanyai a helyi zsidók voltak.
Végül is a civil és fegyvertelen lakosok százezreinek agyonlövésében és falvak ezreinek felgyújtásában  mellyel az ottani
lakosságot megfosztották egzisztenciális létfeltételeitõl  inkább
tetten érhetõ a náci kizsákmányoló megszálló politika, mint a
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partizánveszélyre adott reális válaszok. Habár egyes katonatisztek részérõl  fõleg a háború elhúzódásával, amikor már kiterjedtebb veszéllyé vált a megszállók számára a szovjet partizánmozgalom  érkeztek javaslatok és történtek intézkedések a náci
partizánpolitika revideálására,84 de a faji szempontokat elõtérbe
helyezõ partizánellenes politika mindvégig prioritást élvezett.85

Ungváry (szerk.): A második világháború, 201202.; Ungváry: A magyar honvédség a második világháborúban, 8090.; Arad: The Holocaust in the
Soviet Union, 218219.
85 Westermann: Hitlers police battalions, 1618.
84
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Egy Oroszország-kép születése
és szertefoszlása
Megjegyzések Pavel Florenszkij,
a kultúraalapító portréjához*
Az elmúlt években hónapokat töltöttem Puskin társaságában.
Az irodalomalapító típusát akartam megírni benne  kezdi Németh László egy 1966-os újságcikkét.1 Arról a Puskinról akart
értekezni, aki az irodalmi kincset varázsvesszõként felkutató
érzékével az egész késõbbi orosz irodalom, sõt zeneköltészet térképét felvázolta, miközben ugyanarra a kérdésre kereste a választ, ami egész pályája során végig foglalkoztatta: mi lesz a jövõje ennek a kis irodalomnak, melybe annyi megszeretett ember
temette erejét  Valójában végül is saját önarcképéhez adott
hozzá újabb vonásokat: Németh László, a kultúraalapító heroikus és tragikus portréját rajzolta tovább. Hogy (ezúttal is,
mint sokszor) épp az orosz és német kultúra kettõs tükrében
tette ezt, nem véletlen:  a Rajnától keletre, ahol az irodalmat a
semmibõl vagy mély visszaesésbõl kellett, õsi kultúrnépekkel
versenyre kelve, életre támasztani, mindenütt megjelenik ez az
írófajta, aki nem programokban, de igényeiben, érdeklõdésében
tervezi meg, próbálja megtervezni népe irodalmát, dönti el,
merre haladjanak a többiek.
*A tanulmány a Ruszisztikai Egyesület alapításának 25. évfordulója
alkalmából készült a Moszkvai Állami Solohov Bölcsészettudományi
Egyetem Kutatóintézete (MGGURIAS) által támogatott kutatási program keretében.
Németh László: Négy újságcikk. 1. Herder jóslata. In: Uõ: Megmentett gondolatok. Budapest, 1975. 464507.
1
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Németh László cikke nem véletlenül olvasható egybe Pavel
Florenszkij A Szentháromság-fõkolostor és Oroszország2 címû 1918-as
írásával, amelyet hivatalosan legelõször az épp 1966-ban indított szovjet almanach, a Prometej tett közzé.3 A jelen tanulmánynak csupán kiindulópontja e szimbolikus egybeesés (a fedés 
Németh László-i szóhasználattal élve), tárgya Florenszkij e jól
ismert, gyakran idézett, a szerzõ által szándékolt kontextusában
azonban mégsem eléggé vizsgált4 írása környezetének és implikációinak feltárása. Eközben, remélhetõleg, igazolást nyer az is,
hogy a két dátum  1918 és 1966 , valamint a két név  Németh
László és Florenszkij  összekapcsolása épp a Prométheusz-kontextusban, a kultúraalapító hérosz mítoszában lehetséges.

I.
Oroszország mint kulturális egység vizuális arculatának5 megteremtése és értelmezése a 19. század elsõ harmadában kezdõdött, s elsõként Fjodor Szolncev nagyszabású pozitivista gyûjteményében6 öltött formát, amelyet mind a mai napig az orosz
hivatalos vizuális kánon fõ hivatkozási alapjaként tartanak számon, õt magát pedig az orosz stílus megteremtõjeként emleA magyarul meg nem jelent Florenszkij-írások idézeteit saját fordításomban közlöm. E helyen mondok köszönetet Hidász Ferencnek a
fordítások, valamint a tanulmány végleges szövegének lektorálásáért,
nélkülözhetetlen tanácsaiért és kiegészítéseiért.
3 Igaz, jóval késõbb, a Szovjetunió felbomlásának küszöbén, amikor
az orosz kultúra újraalapítása az egyik fõ vitatémává vált: Prometej,
1990/16. 379395.
4 Lásd: Galinszkaja, I. L: Pavel Florenszkij ob igyeje zsivovo muzeja.
In: Novaja lityeratura po kulturologii: Dajdzseszt, 1995/3. 2229.
5 Kivelson, Valerie Ann Neuberger, Joan: Seeing into Being. An Introduction. In: Uõk (eds.): Picturing Russia: Explorations in Visual Culture.
New Haven  London, 2008. 111.
6 Drevnosztyi Rosszijszkovo goszudarsztva, izdannije po viszocsajsemu
poveleniju goszudarja imperatora Nyikolaja I: v 6 otd. i dop. K otd. III.  Reprintnoje izdanyie 18491853. Szentpétervár, 2006.
2
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getik.7 Ez az ornamentális Oroszország-kép azonban élesen
szemben áll azzal az organikus Oroszország-képpel, amelynek
kidolgozására Florenszkij tett kísérletet, egyebek között említett
írásában.
A két felfogás gyökeresen eltér mind intencióiban, mind belsõ szerkezetében. Borisz Szolncev gigantikus munkássága az
orosz vizuális elemek összegyûjtésére, archeológiai feltárására és
rekonstrukciójára összpontosult. Gyûjteményének kanonizálása
után azonban mintakészlete azonnal mindent ellepett  a cári
halkések és desszertesvillák díszítésétõl kezdve a koronaékszerekig, s elvesztette még a lehetõségét is annak, hogy a feltárt
puszta forma visszataláljon ahhoz az eredeti szellemi tartalomhoz, ahonnan archeológusi buzgalommal elõásta. Ez az ornamentika nem lehetett többé az organikus oroszság alkotóeleme.
Florenszkij viszont épp azt kereste, mi az a forma, amelyben
ez a teljesség mint organikus egység megpillantható. Így jutott el
a Szentháromság-fõkolostor, Szentéletû Radonyezsi Szergij mûve alábbi értelmezéséhez: A [Lavra] fenséges hatásának forrása
a mélyen organikus jelleg. Ez nem puszta esztétikum, hanem a
történelem érzete, a néplélek érzékelése és az orosz államiság
percepciója egyszerre, továbbá egyfajta nehezen megfogalmazható, de megkérdõjelezhetetlen gondolat: épp itt, a Lavrában
alakul ki, bár ismeretlen módon az, amit legmagasabb rendû értelemben közvéleménynek kell neveznünk, itt születik a történelem ítélete, itt ölt testet az orosz élet minden aspektusa feletti
össznépi és egyúttal abszolút ítélet. A Lavra  mint mikrokozmosz és mikrotörténelem, mint koncentrált otthonlét  minden
ízében eleven egysége adja monumentális jellegét. Itt érzékelhetõ leginkább az orosz történelem lüktetése, itt sûrûsödik érzõés mozgatóideg-végzõdéseinek legtöbbje, Oroszország itt mint
egységes egész érzékelhetõ.
Hosszan idéztük Florenszkij meghatározását. Egyrészt, mert
az oroszság mint organikus egész definíciója nyelvi formáját teWhittaker, Cynthia Hyla (ed.): Visualizing Russia: Fedor Solntsev and
Crafting a National Past. Russian History and Culture, vol. 4. Leiden Boston, 2010. 184.
7
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kintve is szerteágazó, indák szövevényébõl összefonódó mondatban jelenik meg, amely csak így, ebben a stilisztikai burjánzásban válik valóban érzékelhetõvé, másrészt, mert így érthetõ
meg, hogy az organikus jelleg nem metafora, nem poétikus antropomorfizáció az orosz történelem biológiai lényként való leírásában: Oroszország maga  érzõ és érzékelhetõ lény. Ennélfogva
a Lavra, a Fõkolostor sem puszta kõ a kövön, hanem érzõ és
érzékelhetõ lény  Oroszország maga. A kör itt csak látszólag zárul be, valójában épp ezen a ponton, ennél az azonosításnál nyit
Florenszkij olyan új perspektívát, ahonnan az orosz történelem
idõben elõre, a jövõ felé és vissza, a múlt felé is belátható, és
ahonnan az orosz történelem tere nem szakrális térként, de mindenképpen szellemi-lelki (duhovnij) koordinátákkal jelölhetõ
mikrokozmoszként tárul fel.
Florenszkij életében a Lavra valóban az otthonlétet jelentette, gyakorlatilag 1904-tõl 1933-ban bekövetkezett letartóztatásáig, majd számûzetéséig, szinte folyamatosan. Miután befejezte a moszkvai egyetemet, tanára, Leonyid Lahtyin meghívta
tanszékére az egyetem matematikafizika karán, Florenszkij
azonban ezt elhárította. Saját szellemi vonzásának engedve, lelkiatyja, Antonyij (Florenszov) püspök jóváhagyásával a Moszkvai Hittudományi Akadémiára8 iratkozott be. A Fõkolostor, a
Lavra9 falai közt élt hallgatóként, majd professzorként és felszentelt papként családjával  feleségével és öt gyermekével  a
közelben lévõ faházukban.10
Az 1685-ben alapított intézmény 1814-ben került Szergijev Poszadba, a Troice-Szergijeva Lavra Carszkije csertogi épületébe, 1917 végén bezárták; az 1944-ben újraindított teológiai képzés 1949-ben került
vissza ide.
9 Az 1892-ben, majd 1909-ben kiadott mû alapján készült kiadás,
amelynek függeléke ismerteti a Lavra 1917-tõl napjainkig tartó történetét: Golubinszkij, J. J.: Prepodobnij Szergij Radonyezsszkij i szozdannaja im
Troickaja Lavra. Moszkva, 2007. 466.
10 Lásd errõl részletesen: Szilágyi Ákos: Utószó: Pavel Alekszandrovics
Florenszkij élete és munkái. In: Florenszkij, P. A.: Az ikonosztáz. Budapest,
2005. 180202. A további biográfiai adatok forrása: http://florenskyfond.ru/o-florenskom/trudy-i-dni
8
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A kolostori kolonializáció V. O. Kljucsevszkij nyomán elterjedt fogalma mindennél pontosabban írja le a Szentéletû
Radonyezsi Szergij11 építette Fõkolostor létrejöttének szerves
folyamatát és a korabeli Rusz geopolitikai térszervezési és kultúraszervezési modelljére gyakorolt döntõ hatását: Az erdõben
élõ remete maga köré gyûjti a híveit, kolostort és templomot épít,
közös életet12 hoz létre maga körül ( ) megtisztítja a környékbeli
erdõt, felszántja az irtást, gazdaságot alapít ( ) aztán jönnek a
parasztok, folytatják a kolostori földek mûvelés alá vételét, portákat telepítenek, és »feltörik a lakatlan vidéket«, Szentéletû Radonyezsi Szergij egykori élettörténete szép kifejezésével élve.13
Florenszkij számára e folyamat értelmezésekor kulcsfontosságú a szervesség és a folytonosság hangsúlyozása, a tér történelmi törés nélküli megszervezése: ahogyan az ikonfestõ a fénybõl teszi leplezetlenné e világ számára az amúgy nem látható,
nem e világi õsképet, Radonyezsi Szergij ugyanúgy az óorosz
vidék erdeinek, vizeinek, mocsarainak áthatolhatatlan helyébõl
magából emelte ki az orosz szellemi központot. Sokatmondó a
szó: pusztiny és a Szergij által használt iszkazjat pusztiny kifejezés:
üres, belakatlan térség, amelyet inkább feltárnak az ide érkezõk, semmint megtörik (még kevésbé nem eltorzítják, mint
amire a szó késõbbi jelentése utal): elõsegítik, hogy elõtörjön
belõle saját lehetõsége, s az teljes valójában kifejlõdhessen. Ez
történt a késõbbi szellemi központ helye, a Szentháromság Fõkolostor körül kialakult Szergijev Poszad (szó szerint Szergij
Telepe), azaz a Szergij telepítette város esetében, amelyet szó
szerint õ, saját kezével hozott létre az akkor teljesen lakatlan
Radonyezsi Szergij születésének 700. évfordulója alkalmából
született tudományos munkák közül lásd Melnyik, A. G.  Szazonov, Sz.
Va. (szoszt.): Prepodobnij Szergij, rodom rosztovec : matyeriali konferencii.
Rosztov, 2014. 344.
12 Az obscsezsityije itt a remeteség/remete életmód ellentéte, vagyis
amikor Szergij (a konstantinápolyi pátriárka hozzá intézett levele szerint) ténylegesen monostort alapít, amelynek szerves része a közös élet,
a közösségi élet vagy cönobita életmód/forma (Hidász Ferenc megj.).
13 Kljucsevszkij, V. O.: Novije isszledovanyija po istorii drevnyerusszkih
monasztirej. In: Uõ: Pravoszlavije v Rosszii. Moszkva, 2000. 435436.
11
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Makovec14 magaslat tetején, az említett módon, az ikonfestõhöz
hasonlóan tárva fel a térben adott képet. Legelõször a fatemplomot építette meg, amelyet a megtestesülés és egységesülés ideáját követve a Szentháromság nevére szenteltek fel, s amely körül
nemcsak Szergij követõi, segítõi és tanítványai telepedtek meg,
hanem a  Florenszkij szavával  szellemi-lelki magaslat felé
törekvõk sokasága is.
Mindennél természetesebb volt, hogy Florenszkij 1917 februárja után azonnal bekapcsolódott a Lavra folyamatos fennmaradásáért indult tevékenységbe, amelyben legfõbb társa Olszufjev gróf és Pavel Kaptyerev15 volt. A Népbiztosok Tanácsa 1918.
január 20-i, az állam és egyház szétválasztásáról, az iskolák egyházról való leválasztásáról szóló dekrétumának életbelépésével
a Lavra is azonnal közvetlen állami ellenõrzés alá került. A Mûvelõdésügyi Népbiztosság Múzeumi és Mûemlékvédelmi Kollégiuma 1918. október 7-én rendelkezett a Fõkolostor kegytárgyainak és mûkincsének leltározásáról, majd október 21-én
megalakította a Szergijevi Szentháromság Fõkolostor Mûemlékvédelmi Bizottságát (Komisszija po ohranye pamjatnyikov iszkussztMakovec néven mûködött a moszkvai mûvészek, írók csoportja (19221926), amely a kulturális hagyomány folytonosságát támogató
szellemi-mûvészi irányzatok kibékítését, közös tevékenységét célozta.
A csoport tragikusan rövid életû folyóiratában jelent meg elõször Florenszkij két írása, A liturgia mint a mûvészetek szintézise (Makovec, 1922/1.
2832.) és a Mennyei jelek (Makovec, 1922/2. 1416.). Lásd még: Florenszkij, P. A.: Na Makovce. Iz csasztnovo piszma. 1913. V. 20. In: Andronyik, Igumen (Trubacsov, A. Sz.) (red.): Szocsinenyija v 4 tomah. T. 3 (1).
Moszkva, 2000. 2833.
15 Olszufjev Jurij Alekszandrovics (18691938) a februári forradalom
után költözött Szergijev Poszadba, a bizottság feloszlatása után 1929-ig
dolgozott a Lavra helyén létrehozott Történeti-Mûvészeti Múzeumban.
Az 1929-es repressziók idején Igor Grabar meghívására a központi
restaurációs mûhelyekbe ment dolgozni. 1938-ban tartóztatták le és végezték ki.  Pavel Nyikolajevics Kaptyerev (18891955) természettudós,
tanár, a bizottság ugyancsak rendkívül elkötelezett tagja. Florenszkijjel
együtt tartóztatták le 1933-ban, Távol-Keletre számûzték, egy ideig együtt
dolgozott Florenszkijjel az örök fagy fizikájának kutatásán, társszerzõje az
errõl írott, 1940-ben (Florenszkij nevének feltüntetése nélkül) kiadott
könyvnek.
14
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va i sztarini Troice-Szergijevoj Lavri), titkára Olszufjev lett, a tagok
közé pedig mások mellett Florenszkij és Kaptyerev is bekerült
(tevékenységükre Tyihon pátriárka személyes áldását adta). Az
ekkorra már munkaszövetkezet (trudovoj artel) gyanánt mûködõ
kolostor egyházi intézményként megszûnt létezni, a szerzeteseket elüldözték, a Hittudományi Akadémia épületébe pedig az
elektrotechnikai iskola költözött. A Lavra teljes államosításáról
szóló rendeletet a Népbiztosok Tanácsa 1918. november 1-jén
adta ki, s bár Tyihon pátriárka 191920 fordulóján több személyes üzenetben fordult Leninhez a Fõkolostor templomainak
fönntartása és a kegytárgyak megõrzése érdekében, 1920. április
20-án közzétették a Lenin által aláírt NT-rendeletet a Lavra Történeti-Mûvészeti Múzeummá való átalakításáról16 (néhány hónappal késõbb az épületek nagyobb részét át kellett adni Szergijev város tanácsának). Ezzel párhuzamosan folyt az elkeseredett küzdelem Szergij szent ereklyéinek megvédéséért. A Szentháromság-templomban 1920. május 2931-én tarthattak utoljára
istentiszteletet, ekkor szólaltak meg utoljára a Lavra harangjai.
1929-ben a várost átnevezték Zagorszk-nak Lenin harcostársáról, Vlagyimir Zagorszkijról (akinek eredeti neve Vulf Lubockij
volt). Erre az évre esik Florenszkij elsõ letartóztatása, ekkor
kényszerül távozni a múzeumból az utolsó alapító, Olszufjev is.

II.
Pavel Florenszkij hagyatékában két nagy szövegblokk kapcsolódik közvetlenül a Lavra-bizottságban végzett, 19181920 közötti tevékenységéhez, de ebbõl a gondolatkörbõl ered az ebben
A templomok és kolostorok múzeummá alakítási mozgalma (muzeifikacija) jegyében a Novogyevicsi-kolostorban Szofja cárkisasszony
korának múzeuma nyílt, ennek késõbb A nõfelszabadítás múzeuma
lett a neve. Az egykori kolostorok helyén kialakított múzeumok többségében helytörténeti kiállítást rendeztek be. Részletesen lásd: Bondarcsuk, V. G.: Analiz lityeraturi o muzeifikacii rosszijszkih kultovih zdanyij.
In: Muzej v hrame-pamjatnyike. Matyeriali naucsno-praktyicseszkoj
konferencii. Szentpétervár, 2005. 3143.
16
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az idõszakban keletkezett fõmû, A kultusz filozófiája17 és Az ikonosztáz18 is. A két említett, közvetlenül kapcsolódó szövegblokk
egyike leíró jellegû: hét dokumentum, fõként jelentések, szolgálati feljegyzések alkotják, valamint rendkívül részletes, forrásértékû listák a Fõkolostor mûkincseirõl, épületeirõl és környékérõl.19 Bár túlnyomó többségükben hivatalos jellegûek, dokumentációs céllal készültek, mégis elvi jelentõségûek Florenszkij
kultúrakoncepciójának megalapozásában.
A második szövegblokk három kulcsfontosságú analitikus
referátumot tartalmaz, amelyeket Florenszkij a Lavra-bizottság
elõtt elõadandó jelentésként készített. Ezek megírásuk kronológikus rendjében a következõk: A liturgia mint a mûvészetek szintézise (1918. október 2425. és november 67. között, Október
évfordulójának napjaiban);20 A Szentháromság Fõkolostor és
Oroszország (1918. október 2? és november 10. között);21 Szentéletû Szergij imaikonjai (1918. december 28. és 1919. január 1. között).22 A tematika és a keletkezési idõpont szempontjából idesorolható a Mennyei jelek (Elmélkedések a színek szimbolikájáról, 1919.
Florenszkij, P. A.: Filoszofija kulta (Opit pravoszlavnoj antropodicei).
In: Andronyik, Igumen (Trubacsov, A. Sz.) (red.): Szobranyije szocsinyenyij. Moszkva, 2004. 685. (Filosz. naszlegyije 133). Magyarul: Kiss
Ilona (vál. és ford.): A kultusz filozófiája. (Megjelenés elõtt)
18 Magyarul: Florenszkij: Az ikonosztáz, 224.
19 Valamennyi említett szöveg a Sztatyi i dokumenti po ohranye pamjatnyikov i organyizacii muzejnovo gyela címû fejezetben szerepel az alábbi
kötetben: Florenszkij, P. A.: Sztatyi i dokumenti po istorii i filoszofii iszkussztva i arheologii. Moszkva, 2000. 5075. (Filosz. naszlegyije 131)
20 Hramovoje gyejsztvo kak szintez iszkussztv. In: Andronyik, Igumen
(Trubacsev, A. Sz.)  Florenszkij, P. A.  Trubacsova, M. Sz. (szoszt. i obscs.
red.): Szocsinyenyija. V 4 t. T. 1. Moszkva, 1996. 370382. (Filosz. naszlegyije 124)
21 Troice-Szergijeva Lavra i Rosszija (eredeti cím: O Lavre kak unicume). In: Uo. 352269.
22 Moljonnije ikoni Prepodobnovo Szergija. In: Uo. 383408. A moljonnije ikoni kifejezés pontos jelentését az egész írás adja. Arra utal, hogy
Szergij a két ikon erõterében az egész cellát/teret beimádkozza; imádság járja át a teret az imádkozó és az imádságban közvetítõ ikonnak köszönhetõen (Hidász Ferenc megj.).
17
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október 2024.) címû összefoglaló írás is.23 Ez utóbbi esszé adja
meg a két szövegblokk intonációját, és jelöli ki értelmezési keretét, ezért legelõször is ennek fõ mozzanatait emeljük ki.
A folytonosság / folytonossághiány (nyeprerivnoszty / prerivnoszty) kérdésköre kezdettõl fogva jelen van Florenszkij, a matematikus és filozófus tudományos érdeklõdésében. Voltaképpen
már 1904 februármárciusában készült kandidátusi értekezését
(Az algebrai görbék sajátosságairól) globális perspektívába helyezi:
A folytonossághiány mint a világszemlélet eleme címmel tervezett
nagy tudományelméleti monográfia 1. könyve (A síkgörbék mint
a folytonosság sérülésének helyei sajátosságairól) egy szerény alfejezetének szánja. A 2. könyvben szándékozott elemezni azt az
óriási anyagot, amelyet a legkülönbözõbb tudományterületekrõl
(fizika, kémia, biológia, pszichológia) gyûjtött össze, hogy aztán
áttérjen a tiszta matematika területérõl az általános világszemléleti kérdésekre.
E megközelítés láttán még kevésbé tekinthetõ véletlennek,
hogy a matematikusi pálya helyett a hittudományi akadémiára
iratkozik be. A folytonosság/ folytonossághiány problémája ráadásul eközben elemi személyes, egzisztenciális kérdésként vetõdik fel elõtte. A világ meghasadt  így fogalmazza meg alapkövetkeztetését 1914-ben, ami alig néhány év alatt metafizikai
tézisbõl keserû történelmi és élettapasztalattá válik. A meghasadt világ, a folytonosságot megtörõ repedések mélyülését
visszafordíthatatlan folyamatként érzékeli, s bár a helyzetet nem
politikai kategóriákban írja le, következményeit látja, pontosan
rögzíti, mint ahogy azt is, hogy ezek a repedések többé nem korrigálhatók, de nem is negligálhatók. Ugyanakkor mindezt nemcsak Oroszország specifikus helyzeteként, belsõ rendjének kizökkenéseként értelmezi, hanem univerzális, tisztán, sõt szó szerint világszemléleti problémaként, azaz a kultúra mint a szemléleti forma, mint látásmód alapjainak újrafogalmazására szorító
elméleti kényszerként. A látás (vigyenyije) aktusa maradt az
egyedüli, ami uralható és irányítható, ami egyedül csak a látóNyebesznije znamenyija (Razmislenyija o szimvolike cvetov). In: Uo.
414418.
23
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szemlélõ egyén függvénye, ezért lehet ez a kulcsa a meghasadt világ, a folytonossághiány értelmezési és érzékelési módjának. Ezért ezt választja Florenszkij az említett esszé, a Mennyei
jelek kiindulópontjául: Menjünk ki egy tágas térségbe, legjobb
napfelkeltekor, vagy legalábbis amikor a nap már majdnem eléri
a horizontot, és figyeljük meg a színek egymáshoz való viszonyát. ( ) Adjunk számot magunknak, mit is látunk voltaképp.
 A fényt látjuk, és csakis a fényt, az egységes napfényt. ( )
A fény oszthatatlan, a fény mindent betölt  ez a valódi folytonosság.24
Ebbõl a tézisbõl  a fény valódi folytonosságának állításából  vezeti le Florenszkij a színek mint optikai modifikációk,
mint az oszthatatlan fény és a megosztott tárgyiság viszonyulási módja tételét. A fény oszthatatlan természete számára természetes módon, szó szerint természeti tapasztalatként kapcsolódik össze a másik alapállítással: Isten  fény, azaz Isten dicsõségének szellemi érzékelésekor az egységes, oszthatatlan,
folytonos fény jelenik meg a szemlélet elõtt. Az Isten mint fény
aktivitása és a fényt érzékelõ passzivitása között a Sophia, azaz
az isteni energia és a teremtett világ határán húzódó bölcsesség közvetít mint rendkívül finom környezet, s ez az, amelynek
révén a fény törését színként érzékeljük. A szín nem más, mint a
Sophia és a mennyei fény közötti viszony  hangzik Florenszkij
definíciója.
Ehhez a végletesen egyszerû, ugyanakkor az egész gondolatmenet szempontjából kulcsfontosságú megfogalmazáshoz a
Szentháromság Fõkolostort körülvevõ tágas térség, a végtelenbe futó horizont látványa vezeti el. Nem mint metafora, hanem
mint közvetlen tapasztalat: Oroszország szellemi és történelmi
középpontjának tér- és idõbeli folytonosságként való érzékelése.
Innen jut el  sok gondolati áttételen keresztül  ahhoz a tételhez, amely végül is a Lavra-múzeum koncepcióját elméletileg és
történetileg megalapozza: a múzeum nem egyszerûen tárgyak
sorából képzendõ kiállítás, hanem a folytonosság megtapasztalásának modellje. Ez  s természetesen az ebbõl következõ,
24

Uo. 414.
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illetve az ennek alapjául szolgáló ezernyi gyakorlati indíték,
leginkább pedig az egyházi és mûvészeti értékek mentésének
elemi vágya  készteti arra, hogy minden erejével a Fõkolostor
egységének megõrzésén, egyben tartásán munkálkodjék. A fentebbi tragikus kronológia is jelzi: sikertelenül.
Ami azonban mégis fönnmaradt: a szóban forgó modell, a
kultúra mint szemléleti forma és látásmód megalapozása, elméleti és gyakorlati elõfeltételeinek kidolgozása. Ahogyan az ikonfestõ a fénybõl teszi láthatóvá a szent arculatát, Florenszkij maga
is a fény fogalmából tárja fel a kultúra új modelljét megalapozó
megközelítést, a szemléleti formaként felfogott látást. Ahogyan a
fény nem elvont, nem izolált fogalom, hanem Õ Maga, az
Isteni energia, az Isteni aktivitás, ugyanúgy, ebben az összefüggésben a látás is a legközvetlenebb módon értelmezendõ: a
fény  értelem közvetítette  energiájának érzékelése. Az így tapasztalt kultúra szó szerint a fény kultúrája (kultura szveta 
fénykultúra), a szó szoros értelmében véve szvetszkaja kultura
(világi kultúra).25 Tehát nem templomi, nem egyházi, nem keresztény kultúra, és nem is ennek ellentéte, hanem A kultúra:
elvileg, definíció szerint, nem is létezhet más kultúra. Florenszkij
nem kísérletezik a vallási / nem vallási, egyházi / nem egyházi
oppozíciójának (kemény tapasztalata szerint: eleve vesztésre
ítélt) feloldásával, hanem új látásmódot emel helyébe. A kultúra
azon fogalmát, amely szerint a szemlélet tárgya bárki elõtt feltárulhat, aki napfelkeltekor kimegy a szellem fennsíkján elterülõ
tágas térre, és megpróbál számot adni arról, mi is az, amit maga
elõtt lát.

*

Míg a Mennyei jelek címû esszében Florenszkij a fénynek mint a
látás elsõdleges elõfeltételének folytonosságából tárja fel (más
megfogalmazásban nem túlzás ezt a terminust használni:
vizualizálja) a kultúra új modelljét, A Szergijevi Szentháromság
Fõkolostor és Oroszország címû programadó cikkében az orosz
25 Magyarul a szvet szót így használhatjuk: világ, világosság, világi
(Világ világa, szeme világa) stb. (Hidász Ferenc megj.)
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kultúra történeti folytonosságából, pontosabban: a folytonosság
imperativusából indul ki. Az orosz kultúra folytonossága ugyanis adottságként, szemlélhetõ folyamatként csak visszafelé érvényesül, Florenszkij kora számára feladottként, megteremtendõ
viszonyként jelenik meg. Szentéletû Szergij eleve így, nyitott
hagyományként adta fel ezt a modellt kortársainak és az utókornak: az általa teremtett Lavra olyan tradíciót, olyan Oroszország-képet közvetít, amely épp mint egység és szellemi középpont, folytonos és egyensúlyi helyzetben lévõ entitás õrzendõ
meg. Florenszkij a már idézett leírásban jellemzi a Lavra mint
Oroszország vizuális portréja egyediségét: Oroszország itt
mint egész érzékelhetõ. Azaz nem széttagoltságában, hanem
területileg összefogottan, amelynek megvan a maga szellemi
egyensúlyi és középpontja épp a Szentháromság-fõkolostor képében.
A Lavra nem metaforája, nem jelképe Oroszországnak, hanem metonimikus része, s mint az egész része, mindennél világosabban mutatja fel jegyeit, legfõképpen: a térbeli és idõbeli
folytonosságban megnyilvánuló egyediségét. Ez a folytonosság
Florenszkij gondolatmenete szerint egyrészt Szentéletû Szergij
korára, a Moszkvai Rusz keletkezésére megy vissza, amely a
legnagyobb kulturális katasztrófák egyikével  azaz Bizánc végórájával  esik egybe, másrészt pedig a Kijevi Rusz keletkezésének idejére, amikor megformálódott a nép õsképe. Ez utóbbi megint csak nem puszta metafora, hanem szoros megfelelésben, sõt már-már azonossági viszonyban áll Florenszkij ikonteóriájával: az õskép és az egyes ikonok mint kópiák (sokatmondó orosz terminussal perevodi  fordítások, közvetítések)
között ugyanolyan relációnak kell érvényesülnie, mint amilyen
megfelelést követel a Kijevi és Moszkvai (Pétervári) Rusz és a 20.
századi Oroszország közötti kulturális folytonosság imperativusa. Azaz e folytonosságnak töretlennek kell mutatkoznia. Ennek láttatása a 20. századi kultúra feladata. Ugyanakkor ezt nem
mint illúziót, nem mint utópiát, nem mint optikai csalódást stb.,
még csak nem is mint formális, szervetlen ornamentikát kell felmutatnia, hanem mint a lényeget magát. Ez viszont csak a megfelelõ látásmód révén lehetséges.
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Florenszkij két princípiumot kínál e kulturális szemléleti forma kimunkálásához, amelyeket megint csak az ikonteóriából
merít: a közvetítés/ közvetíthetõség (perevogyimoszty) és a megtestesülés / megtestesíthetõség (voploscsajemoszty) elveit. Az elsõ
elv szoros kapcsolatban áll a Sophia-képpel, az isteni/mennyei és
az emberi / földi világ közötti hírvivõ-közvetítõ angyal bölcsességével, mesteri-mûvészi mivoltával, tudásával.26 A második elv
a Szentháromság-képpel  a háromszemélyû egy Isten mint abszolút érték felfoghatóságának és megtestesíthetõségének eszméjével  függ össze. Ez utóbbi, mondja Florenszkij, a kultúra
végsõ elõfeltétele: ha nincs abszolút érték, nincs minek megtestesülnie, azaz nem lehetséges a kultúrának maga a fogalma
sem. Továbbá: ha az a közeg, amelynek ezt az abszolút értéket
érzékelnie kellene, merõben idegen iránta, képtelen magába fogadni, a teremtõ formát magában megtestesíteni, és következésképpen ez az érték a kultúrán kívül, önmagában marad, akkor megint csak a kultúra fogalma maga semmisül meg.

*

A kultúra e két abszolút princípiuma elvezet a kultúra folytonosságát jelzõ következõ fogalompárhoz: a kultúra nembeli
(azaz a társadalmi-kulturális nemi identitást kifejezõ) egységéhez. A Sophia- és a Szentháromság-szimbólum ugyanis 
Florenszkij szerint  az orosz kultúra feminin és maszkulin elveinek megbonthatatlanul szerves egységét fejezi ki: a nõi fogékonyság a Kijevi Rusz idején a Szent Sophia-képben nyert
szimbolikus és dogmatikus megfogalmazást, a férfiúi céltudatosság pedig a Moszkvai (Pétervári) Rusz viszonyai között a
Szentháromság-szimbólumban és -dogmában kristályosodott ki.
26 Vö.: ahogy az »elsõ ikonfestõként« ismert Szent Lukács evangélista sem maga festette a karján a kisdedet tartó Istenszülõ ikonját
(a Hodégétria-ikont), hanem a Szent Lélek, aki kezét közvetlenül vagy
angyali közvetítéssel vezette az errõl szóló legenda szerint. Szilágyi
Ákos: A kendõzetlen igazság képe. Ortodox ikon és reneszánsz festmény. In:
Alföld, 2008/9. http://epa.oszk.hu/00000/00002/00121/szilagyi.html
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E két minõség egyúttal, hangzik a következtetés, az orosz szellem két alapeszméje, amelynek forrása az orosz történelem két
fõ árama, a Kijevi és a Moszkvai Rusz. Ez a nembeli egység és
folytonosság egyrészt Szent Kirill tudatosságának köszönhetõ,
aki a bizánci kultúra szimbólumainak bõséges tárházából épp
Sophiát választotta s tette a születõ Rusz jelképévé, másrészt
pedig Szentéletû Szergijnek, az orosz kultúra második alapítójának, aki felismerte, mikor jött el az ideje annak, hogy az orosz
nép kívülrõl formált nõi érzékenységét felváltsa a férfiúi öntudat, a szellemi önmeghatározás, az államiság és a stabil létforma
megteremtése.
Florenszkij épp ebben jelöli meg Radonyezsi Szergij legfõbb
jelentõségét: radikális történelmi fordulatot hajtott végre, miközben megõrizte a legfõbb orosz minõséget, az abszolút értékek befogadására való készségben rejlõ folytonosságot. Nem véletlen, hogy Szergij legelõször épp a Szentháromság-templomot
építi meg, s ezzel létrehozza azt az õsképet, amely az orosz földek szellemi egységesülésére és egyben tartására szólít. Andrej
Rubljov, Szergij követõje és szellemi unokája ezt az õsképet
közvetíti, fordítja le, s ennyiben zsenialitása a Szergij hagyományozta alak felismerésében és továbbadásában, nem pedig
az önálló alkotásban rejlik. Ugyanakkor neki is köszönhetõ,
hogy megerõsödik  a Szent Sophia mellett  az orosz szellem
második, az eleven folytonosságot kifejezõ nagy jelképe, a Szentháromság.
Nem véletlen, hogy a Szentháromság az orosz kultúrában
mindig a Zsivonacsalnij (éltetõ) jelzõvel együtt szerepel, melynek jelentése: az élet forrása és táplálója, egylényegû és osztatlan és oszthatatlan. Éltetõ egység  a halálhozó megosztottsággal szemben  így határozza meg Florenszkij a Lavra polifonikus egységét a létrehozandó élõ múzeum koncepciójában.
Ebben jelöli meg az elképzelt orosz Athén funkcióját, mely
szerint Oroszország beteljesítheti történelmi rendeltetését: egységes és folytonos kultúrát hozhat létre, újrateremtheti az antikvitás egységes és folytonos szellemét.

*

5.orosz nyelvi.qxd

2015. 01. 15.

13:02

Page 367

Egy Oroszország-kép születése és szertefoszlása

367

Ez a programtanulmány, mint említettük, teljességgel megvalósulatlan maradt, az orosz kultúra folytonosságának megõrzésére
irányuló alaptézise azonban folytatókra talált, elég csak a már
említett Makovec csoportra vagy Mihail Bulgakovra27 utalnunk.
Elméleti következtetéseit maga a szerzõ két irányban fejlesztette
tovább: egyrészrõl a Szentéletû Szergij imaikonjai címû esszéjében,
másrészrõl A liturgia mint a mûvészetek szintézise címû másik programcikkben.
Ha a Szentháromság-ikon Szentéletû Szergij személyes
adománya, amellyel az orosz történelmet alakította, akkor a két
imaikon az õ személyesen kapott öröksége, melyet õsei révén
hagyományozott rá az egyetemes gondolkodás  e motívum kiemelésével Florenszkij újabb érvet kínál a kultúraalapító személyiség életeseményeiben is meglévõ szerves egység és folytonosság felmutatásához. A két imaikon  a Hodégétria Istenanya
és Csodatévõ Szent Miklós ikonja  teljes épségben és kiváló
állapotban maradt fönn, s dokumentálhatóan Szergij kolostori
cellájából kerültek a Szentháromság-templomba. Feltehetõen
egyazon ikonfestõmûhelyben, egyazon korban, valószínûsíthetõen a 13. század elõtt keletkeztek, s már Szergij családján belül
több nemzedéket érinthettek  õ maga szüleitõl kapta. Imaikonként való kiválasztásuk rendkívül mély tudatosságra vall: olyan
ikonpárról van szó, amely belsõ lényegét tekintve egyszerre ellentéte és egyszerre megerõsítése egymásnak, így képezve megbonthatatlan szerves egységet és folytonosságot az imádkozó
elõtt. Az Istenanya-ikon a fogékonyság nõi elvét, a Csodatevõ
Szent Miklós a tudatosság férfiúi elvét jeleníti meg, s ezzel mintegy megismétli az orosz történelemben feltárt s az orosz kultúra
szellemi alapjaként megjelölt két princípiumot.
A két ikon méretét, az ábrázolt alak arányait tekintve is különösen harmonikus párt alkot. Az arcok rendkívül magas fokú
kidolgozottsága, határtalan pontossága, lezártsága azonban különbözõ értelmet nyer a két ikon közegében: a Hodégétria IstenKiss Ilona: Kézirat, amely nem létezik. Utószó. In: Mihail Bulgakov:
A Mester és Margarita. Budapest, 2009. 563578.; Uõ: Világkép és regényforma Mihail Bulgakov mûvészetében. Doktori disszertáció, 2011.
27
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anya-ikon harmonikus antik jellegével szemben a Csodatévõ
Szent képétõl mélyen idegen az antik szellem  Florenszkij ez
utóbbit Beethoven zenéjével állítja párhuzamba.
Még szembetûnõbb az azonos faktúrát és formát kitöltõ
szellemi különbség a tekintetek esetében. Az Istenanya hatalmas
szemei szemlélõdnek, nem tárgyatlanul, de nem is a nézõre irányulnak. Felfelé néz, a föld felõl a mennyboltra, s a karján ülõ
kisded az, aki a nézõt nézi. A Csodatévõ Szent tekintete egészen
más; a koncentráltan, feszülten figyelõ két szem mintha egy harmadik szellemi látással egészülne ki: az ide-oda futó tekintet az
egész világra figyel, semmit nem hagy figyelmen kívül. Az Istenanya a mennyei adományt adja, Miklós az adomány sorsára
ügyel. Az Istenanya a mennyei bölcsesség, Csodatévõ Szent
Miklós  a földi értelem. A két ikon úgy viszonyul egymáshoz,
mint a tézis és antitézis. ( ) Az egyik ikonban a megtestesülés
útja jelenik meg, a másik a szellemivé válás útját mutatja. Az
Istenanya a remény fényével, Miklós az értelem erejével áll az
imádkozó elõtt, szellemi egységének és rendjének megteremtésére ösztönözve. Az isteni kegyelem adománya és az emberi
szellem mûve: ez a két õskép, ez a két, szemléletet erõsítõ eszme
az, ami az egykori imádkozó, Szentéletû Szergij belsõ életét
irányította. Ez a két eszme jelölte ki és határozta meg a bizánci
kultúra alapvonalait, ez az az örökség, amelynek megsokszorozása és továbbfejlesztése az orosz nép hivatása.
Ezzel a következtetéssel Florenszkij visszakanyarodik A Szentháromság Fõkolostor és Oroszország címû esszé alapgondolatához,
de tovább is lép: az orosz kultúra  a bizánci révén, sõt azon átívelve  szerves folytonosságot képez a görög antikvitással, a
Lavra egyenesen az új Athén modelljét teremtheti meg. Az Istenanya-ikonon megjelenõ ifjú, üde, valóban érintetlen, egyszerre nõies és asszonyi alak  Florenszkij leírása szerint  a halhatatlan Szûz Athéné kanonikus típusa. A benne lévõ különös
kettõsség: az ifjú szûz határozatlansága és az Istenanya érett, kibontakozott akarata, mások iránti fogékonysága, nyitottsága és
önmagába vetett bizonyossága megint csak az orosz kultúra kettõs kötõdését, ugyanakkor belsõ egységét jelzi. A Bizánc és Orosz-
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ország közötti kulturális és mûvészi folytonosság kifejezõdése
mellett mély jelentéssel bír az is, teszi hozzá Florenszkij, hogy
az orosz kultúra bölcsõjénél épp a Hodégétria Istenanya, Bizánc ezen ékköve fogad bennünket, s általa hagyományozódik
tovább Bizánc közvetítésével a kulturális hagyomány fonala is.

*

A legfontosabb programadó írásként többnyire A liturgia mint a
mûvészetek szintézise címû szöveget kezelik. Legfõbb hozadéka az
a részletesen jellemzett modell, amelyben az örökül kapott
kultúra tovább hagyományozható. Ez az irány a mûvészetek
legmagasabb rendû szintézise, amelyrõl annyit álmodik a legújabb esztétika. Ehhez  a modern esztétika legfontosabb problémáinak vizsgálatához  kínálkozik afféle kísérleti állomásként
és laboratóriumként a Lavra, amely egyúttal modern Athén is
lenne. Ezen a terepen dolgozható ki az a szerkezeti modell a
maga belsõ arányaival és külsõ kereteivel, amely a legkülönfélébb stíluselemeket magába fogadja: a stílusidegen elemek egy
mûalkotásban elrettentõk is lehetnek, hacsak nem egy új, alkotó szintézist eredményeznek  teszi hozzá. Részletesen érvel
amellett, miért nem szakítható ki a mûalkotás eredeti, eleven,
szerves, az alkotás örök áramlatából, az alkotó pulzáló tevékenységének egészébõl, s mivé korcsosul, ha izolált kiállítási tárgyként kezelik. Az önállóan, összefüggésrendszerétõl elszigetelten
létezõ múzeum hamis, sõt a mûvészetre káros  állítja. Vezérszavai: a múzeumok decentralizálása, az élet és mûvészet kölcsönhatása, a tömegek mindennapi képzése, nem pedig az
ínyenceknek való ritka csemegék gyûjtögetése, még csak nem is
maroknyi szakértõ anyagokkal való ellátása  ez méltán rászolgál a burzsoá jelzõre.
Az egyházmûvészet létezése végképp olyan elõfeltételekhez
kötött, amelyek csak meghatározott szintézis révén érvényesülnek, amely azonban modellként funkcionálhat a modern esztétika jegyében születõ összmûvészethez. A gyertya lángja, a tömjén füstje már maga olyan finom közeget, látható atmoszférát
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képez a légtér perspektívájának elmélyítése és tompítása révén
az ikonok és falfestmény szemléléséhez, amirõl a múzeum még
csak nem is álmodhat. Ehhez csatlakozik a pap mozgásának ritmusa, a ruházat redõinek játéka és hullámzása, a jó illat; a liturgia során elhangzó ének, a himnuszok, a pap különös deklamáló
szava együtt zenedrámaként hat; a bevonulás-kivonulás koreográfiája, a felemelkedõ-leboruló arcok az antikvitást idézik,
Hellász szent tragédiáit. A Lavra  mint egységes egész, történeti-mûvészeti, a világon a maga nemében egyedülálló mûemlék  ezt mind együtt nyújtja. A mûvészetek legmagasabb
rendû feladata  hangzik a záró következtetés  a végsõ szintézis, ami olyan sikeresen és különlegesen van megoldva a Szergij
Szentháromság Fõkolostorának liturgikus aktusában, és amelyet
oly olthatatlan szomjjal kutatott a közülünk már eltávozott
Szkrjabin.

*

Ez a látszólag véletlenül elejtett példa, Alekszandr Szkrjabin
összmûvészeti kísérlete, Florenszkij gondolatmenetének lényegét érinti. A hivatkozott zenemû minden valószínûség szerint a
Prométheusz (A tûz poémája, Op. 60) címû alkotás, amelyet a zeneszerzõ zongorára, zenekarra (orgonával), énekhangra (kórus,
ad libitum), valamint fényjátékra komponált 1908 1910 között.
Ebben a zenekölteményben alkalmazza elõször a késõbb Prométheusz-akkordnak elnevezett eljárást, amelyben a disszonáns
indító hangzat válik tartópillérré, központi szerkezeti elemmé.
A különös fényszimfónia nem a Prométheusz-mítosz történetének zenei újrafogalmazása, hanem maga a prométheuszi kultúraalapító gesztus: hogyan rendezhetõ új, szintetikus mûvészi
struktúrába az az ismeretlen, még sosem volt kulturális tapasztalat, amely ugyanakkor folytonosságot képezhet egy megelõzõ
kor mûvészeti rendszerével?
Ez a kérdés  Florenszkij és Szkrjabin közös problémája  elszigetelt maradt, majd végképp tiltólistára került az 1920-as évek
végének szovjetté vált viszonyai között, de annál elevenebb
erõvel vetõdött fel újra az 1960 1970-es években. Nem véletlen,
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hogy épp ez az idõszak a Prométheusz-mítosz reneszánsza28
nemcsak a Szovjetunióban, hanem gyakorlatilag az összes szocialista országban. Ekkor hangzik el elõször a Szovjetunióban
(Kazany, 1962) Szkrjabin Prométheusza  a kifejezetten az elõadáshoz konstruált fényklaviatúra közremûködésével (1965ben fényzenei film is készült belõle Bulat Galeev rendezésében).29
1918. június 1-jén írja Florenszkij A kultusz filozófiája címû
alapmûvéhez A valóság megszentelésérõl szóló fejezetet. Ebben
hoz egy rendkívül szemléletes példát arra, mihez vezetne valójában, ha a kultusz az élet teljességét egyenletesen megszentelné: paradox módon épp e homogenizálás által hasítaná le az életet a szentségekrõl, amelyeknek valójában afféle lajtorjaként, fokozatos felemelkedés közegeként kell funkcionálniuk. Példájában egy világkiállításhoz tervezett, utópikus városmodellre utal.
Az építmény az egész kiállítás területét átfogó, különbözõ méretû, koncentrikusan egymásra helyezett, különbözõ  a középpont felé csökkenõ  sebességgel forgatott síklapokból állt. A látogató nem váltogathatta útirányát szabadon, kockáztatás nélkül a síklapok között, s nem is szállhatott le baj nélkül a mozgó
alkotmányról. Ugyanakkor, ha megtalálta a megfelelõ nézõpontot az állandó körforgás révén átfogott térben, akkor az egyes
belsõ látványelemek olyan relációba és kölcsönviszonyba kerültek egymással, amit egyetlen szintetikus pillantással nem tudott volna átfogni, az idõben elõrehaladó, de térben körben forgó mozgás viszonyrendszere azonban tudata számára egységessé és egésszé tette.
Részletesen errõl lásd: Kiss, Ilona: Prometheus vs. Woland: Transacting
Sotsromantizm between Hungary and the USSR. Princeton Conjunction 
2014. 09/05/2014 Princeton University, Princeton Institute for
International and Regional Studies. http://sotsromantizm.princeton.
edu/program/
29 http://prometheus.kai.ru/prom_r.htm; lásd még: Balmont, K. D.:
Szvetozvuk v prirogye i szvetovaja szimfonija Szkrabina. Moszkva, 1917.;
Belza, I. F.: Obraz Prometyeja v tvorcsesztve Szkrjabina. In: Antyicsnaja kultura i szovremennaja nauka. Moszkva, 1985.
28
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Az, amit az élõ múzeum példában Florenszkij a kultusz
funkciójának vizualizálása céljából ír le, más mûvészet- és
kultúraelméleti írásaiban (pl. a Térbeliség jelentése címû fragmentumban) radikálisan megfogalmazott saroktétellé válik: a
világértelmezés  térértelmezés. Ebbõl következõen az egész
kultúra úgy értelmezhetõ, mint a tér megszervezésére irányuló
tevékenység.30 Ez az  1925. április 18-án keletkezett  feljegyzés szinte szó szerint megismétli azt a tételt, amelyben néhány
évvel korábban Florenszkij Szentéletû Radonyezsi Szergij kultúraalapító gesztusának lényegét rögzítette: a Szentháromság
Fõkolostor létrehozásával az orosz szellemi tér olyan vizuális
modellje alakult ki, amely a szerves egység és folytonosság mint
alapelv révén az egész orosz történelem számára irányt szabott,
évszázadokra érvényes, Oroszország helyét és egyetemes
funkcióját meghatározó képpé vált. Ez az Oroszország-kép mint
gyakorlati orientációs keret 1917 után pillanatok alatt felbomlott,
Florenszkij azonban mint elméleti posztulátumot továbbra is
fönntartotta, sõt kultúraértelmezésének alapjává tette. Ezzel
közvetve a Szkrjabin-féle Prométheusz-akkord érvényét is igazolta: a disszonancia vált egy olyan kulturális szintézis kiindulópontjává, amely lehetõvé tette a meghasadt világ terének értelmezését úgy, hogy egységét és folytonosságát legalább szellemi imperativusként megõrizhesse. Ahogy Németh László írta
Puskinról: ezzel az egész késõbbi orosz irodalom, sõt zeneköltészet térképét felvázolta. A század tragédiája azonban ezt a
térképet is teljesen átrajzolta.

Florenszkij, P. A.: Znacsenyije prosztransztvennosztyi. In: Uõ: Sztatyi
i isszledovanyija po isztorii i filoszofii iszkussztva i arheologii. Moszkva,
2000. 272.
30
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Tejjel-mézzel folyó Szibéria
Orosz lélek és hadifogság
Markovits Rodion regényeiben
Az elsõ magyar könyves világsiker a Monarchia katonáinak elsõ
világháborús orosz hadifogságáról szól. Markovits Rodion Szibériai garnizon címû, 1927-ben megjelent könyve rövid ideig tartó
világhírét fõként elsõségének köszönheti. A háborús regények
éppen a 20-as évek végétõl kezdtek csak megjelenni Európában,
s mindehhez az orosz környezet különös kuriózum is volt még
ekkor.
Markovits Rodion a háború elõtt jogot végzett Budapesten,
majd Erdélyben volt ügyvéd, késõbb újságírással is foglalkozott.
A háború után egy visszhangtalan novelláskötet megjelenését
követõen pedig úgy döntött, hogy elsõ világháborús élményeit  amelyek jó részét orosz hadifogságban szerezte  feldolgozza egy általa kitalált mûfajban, egy kollektív riportregényben. A könyv eleinte észrevétlen volt, majd miután Hatvany
Lajos lefordította németre, gyorsan utat talált a nemzetközi piacra is  több mint egy tucat fordításban és hatalmas példányszámban.1 A sikeren felbuzdulva Markovits újabb hadifogságregénybe kezdett: az 1929-ben megjelent Aranyvonat kevésbé a fogság,
inkább az abból éveken át tartó hazatérés regénye.
A hirtelen támadt világhírrõl, majd annak hasonlóan gyors kihunyásáról, Markovits mesés gazdagságáról és annak gyors eltûnésérõl a
szatmári kávéházak kártyaasztalainál többen, köztük kortársak is beszámoltak. (Pl. Kellér Andor: Tökász. In: Uõ: Író a toronyban. Budapest,
1978. 181216.; Ligeti Ernõ: Súly alatt a pálma. Egy nemzedék szellemi élete.
22 esztendõ kisebbségi sorban. Csíkszereda, 2004.; Méliusz József: Szegény
Rodion. In: Uõ: Az új hagyományért. Bukarest, 1969. 4898.; Szekernyés
János: Egy világsiker eredõi, összetevõi és utórezgései. Markovits Rodion és kollektív riportregénye a szibériai hadifogságról. In: Múlt és Jövõ, 2011/3. 5173.)
1
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A galíciai fronton harcoló szatmári fiatalember, Markovits
Rodion  és a regényekben szereplõ, önmagáról mintázott hõs 
számára furcsa ellenség az orosz. Hiába a lövészárkok, a gyilkos
golyók, semmiféle gyûlöletet nem táplál ellenük, még akkor sem,
mikor a fogságukba kerül. Hogyan is lehetne másképp ilyen
névvel? A szerzõ Markovits Jakab néven látta meg a napvilágot
1884-ben. A Rodion nevet, amelyen fiatalkora óta írt és élt, Dosztojevszkij hõsétõl, Raszkolnyikovtól kölcsönözte. Oroszul természetesen nem tudott. Szinte még alig harcolt, mikor 1915-ben
fogságba esett.
A regény fõhõse az õt fogva tartó orosz tisztet megkínálta
szülõfalujából, az erdélyi Kisgércérõl származó szilvapálinkával
(szerzõ és hõse azonos helyen született). Kotyogott a jó öreg
gréci szilvórium a cár tisztjének kezében a végtelen Szarmata
síkság küszöbén 2 A hálás tiszt elõléptette: katonai zubbonyára zászlósi rangot varratott. Nagy szolgálatot tett vele, hiszen a
fogságban a tisztek rangjuknak megfelelõ bánásmódban részesültek, a közlegényeknek viszont pokol volt az életük.
Mikor a hadifoglyokat szállító vonat útnak indult a szibériai
garnizon felé, a fõhõs  aki néhány hónapon belül már Jákob
Joszipovics névre hallgat  az orosz fogalmát azzal a képpel
azonosította, amely korábbi irodalmi élményeibõl rajzolódott ki.
Majdhogynem örült, hogy végre õ is eljutott a szent orosz földre, kedvenc regényhõseinek hazájába.
Egy alkalommal útközben ki akarták hallgatni: egy katonai
titokra voltak kíváncsiak fogvatartói, amely titoknak a zászlós
nem volt birtokában. Bevezették egy terembe. Arany vállrojtos,
piros hajtókás, érdemkeresztes, szakállas orosz tábornokok 
legalábbis tábornokoknak kellett lenniök  ültek itt, egy hatalmas
asztal elõttük. Csillárok lógtak a mennyezetrõl, és káprázatos
fényben ragyogtak az egyenruhák, a vállrojtok, az érdemrendek
a melleken.
Halkan egy Turgenyev-regény hullámzott feléje. Tolsztoj
Karenina Annájának alakjai ködlöttek, Dosztojevszkijbõl a katona
2

Markovits Rodion: Szibériai garnizon. Pomáz, 2009. 108.
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Karamazov zilált alakja tûnt fel, és Puskin hárfázott a magasban:
Így éltem akkor Odesszában
És ha odaállhatna, és kitárhatná a szívét és azt mondaná:
 Van Önöknek fogalmuk arról, mélyen tisztelt nemesurak,
mily meghatottsággal viseltetem az orosz föld iránt Pável Pavlovics tábornok úr, én ismerem Turgenyvet, ismerem Gogolt, ismerem Lermontovot, jó barátom Gorkij, és örökre elválaszthatatlan testvérem Szonja, aki elkísérte a gyilkost Szibériába
Remélem, uraim
és mélyen meghajtja magát tisztelete és
megindulása jeléül, és az orosz tisztek keblükre fogják ölelni, és
a tábornok az asztalfõn meg fogja csókolni, amint az gyakran
elõfordul az orosz regényekben. Hivatkozni fog Csehovra, hivatkozni fog Oblomovra Elébük teszi a telt és boldogan vérzõ
szívét
 Ön tehát hajlandó egyes kérdésekben felvilágosításokat
adni?  kérdezte a tolmács.
Még ilyen szép álmából sohasem ébresztették fel.
 Dehogy dehogy, kérem  dadogta.  Tiszt vagyok, kérem, a katonai esküm köt De hogy is mondjam nagy tisztelõje vagyok az orosz irodalomnak
 Ezt akarja elmondani?
 Voltaképpen semmit
Ezt sem
Itt olyan, mint egy
Dosztojevszkij- Mint egy Tolsztoj-regény
A tolmács intett az egyik õrnek, aki feltûzött szuronnyal
közeledett feléje, és elvezette a deszka fekvõhelyre.3 És a fõhõs
várja, hogy továbbhaladjanak. Délután egy transzport elindul
Moszkva felé. Moszkva az oroszok szent városa 4
Hadifogolyként, útban Szibéria felé, efféle gondolatok lepik
meg: Két orosz fegyveres vigyázott rájuk. ( ) Nem engedték
az embereket a kupéajtóhoz, pedig ablak nem volt, és olyan jólesett volna kilesni a Gorkij meg a Gogol országára. Csak lopva
bámulhatta a falukat, ahol muzsikok vannak, a kisvárosokat,
ahol nemesurak járnak télidõn egymáshoz vendégségbe, az országutakat, hol trojkák vágtatnak az orosz regényekben, a mezõ3
4

Uo. 127128.
Uo. 129.
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ket, melyeken Vronszkij herceg gulyái legelnek, a kerteket, hol
egykor Goncsárov álmodott, a folyót, melynek partján Malva
nyújtózkodik.5
Az idõ elõrehaladtával és a személyes élmények sokasodásával háttérbe szorulnak a szépirodalmi emlékek, de nem tûnnek el nyomtalanul. Felbukkannak a hazatérésrõl szóló regényben, az Aranyvonatban is, bár ennek legfõbb témája a megtapasztalt orosz tér.
A második regény hõsei a világháborúban orosz fogságba
esett magyar, osztrák, cseh katonák  és Oroszország 1918 és
1922 között. Az 1918. márciusi breszt-litovszki békekötéstõl fogva a Monarchia oroszországi hadifoglyai számára elméletileg
megszûnt a fogság. Mi sem egyértelmûbb: a Távol-Keleten letelepedett néhány katona kivételével haza akarnak menni.
Csakhogy a polgárháborús Oroszországban ez nem magától értetõdõ feladat, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a regény
hõseit a békekötés egy Amur menti hadifogolytáborban éri.
A Csendes-óceántól a Távol-Keleten, Szibérián keresztül, átlépve
Ázsia és Európa határát kell eljutniuk a Kárpát-medencébe. Ha
csak egy pillanatra magunk elé képzeljük olvasás közben a térképet  és ez óhatatlanul megtörténik , akkor mindenképpen
az irdatlan tér leküzdéseként is értelmezzük az Aranyvonatot.
Nézzük tehát a térképet!
A Monarchia hadseregének különbözõ rangú tisztjei útnak
indulnak az Amur menti hadifogolytáborból, ahol korábban fõként a honvágytól szenvedtek, komoly fizikai nehézségeknek
nemigen voltak kitéve (a közlegény hadifoglyokkal ellentétben).
Vonatuk keresztülhalad Mandzsúrián, s az ötödik napon leszállnak valahol a Bajkál-tónál. Itt vörös vezetõkkel megállapodnak,
hogy továbbmehetnek. Eljutnak Irkutszkba, ahonnan nem mindenki folytathatja az útját: elviszik a magas rangú tiszteket, õk
nem léphetnek be a Vörös Gárdába, és nem mehetnek haza. Aki
csatlakozhat és csatlakozik is a vörösökhöz, azt reméli, nem árt
ezzel a hazájának  a tisztek körében uralkodó ideológiai zûrzavar egyre mélyül. Arról is folyik a szó, hogy a hazaérkezés lehe5

Uo. 137138.
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tõsége sem egyértelmûen kecsegtetõ, hiszen a háború folytatódik, az olasz frontra is lehet kerülni. A maradék csapat továbbindul Omszk felé, majd az Urál, a Volga a következõ leküzdendõ
helyszín. Eljutnak az elsõ nagy európai állomásra, Szamarába 
innen nem mehetnek tovább, mert a vörösök és a fehérek éppen
vívnak a Volga hídjáért. Azt tanácsolja nekik egy forgalmi tiszt,
hogy forduljanak vissza, hiszen szerencsések, hogy van vonatuk, menjenek a biztos és tejjel-mézzel folyó Szibériába.6 Így
kerülnek Krasznojarszkba, egy hadifogolytáborba. Itt a fehérekhez csatlakozó csehek szabályos vérfürdõt rendeznek a vörösök
oldalán harcoló, tõlük a hazajutáshoz segítséget remélõ magyar
tisztek között. A csehek ugyanis, akik az oroszokkal való szövetségtõl várták Csehszlovákia megszületését, abban voltak érdekeltek, hogy a fehérek legyenek uralmon, tehát gyorsan beszálltak a polgárháborúba. A hazatéréstõl is ódzkodtak, mivel az
OsztrákMagyar Monarchia árulóinak tarthatták volna õket.
A magyar és cseh érdekek tehát az oroszországi belsõ fronton
is ellentétesek voltak. (Markovits  ennek az ellentétnek a csúcspontjaként  a transzszibériai vasútvonalért folyó harcot a vörösök és a fehérek között dúló csehmagyar háborúnak írja le.
Izgalmas történet.) A csehek kelet felé mennének, a vlagyivosztoki kikötõbe, így csatlakoznak Kolcsakhoz; a csehekkel tartanak
a felvidéki tót gyerekek7 is. Szibéria ekkor még nem volt vörös,
Kolcsak az orosz lakosság között toborzott, a Moszkvából érkezõ
vörösök pedig a hadifogolytáborokban. A nemzetközi vörös brigádoknak sok magyar tagja volt, fõként annak köszönhetõen,
hogy míg a németeket és az osztrákokat valamelyest támogatták
a saját segélyszervezeteik, a törökök pedig a hozzájuk hasonló
népeknél (tatár, baskír, kirgiz) leltek menedékre, a magyarok
csak a vörös hadseregnél találtak oltalmat.8 Bár 1919-ben a szamojédok is eljöttek a táborba, és hoztak halzsírt a magyaroknak
Markovits Rodion: Aranyvonat. Kolozsvár, 2011. 103.
Uo. 106.
8 Filep Tamás Gusztáv Reb Markovits meg a front címû tanulmányában felvázolja a két regény történelmi hátterét. (In: Uo. 523.)
6

7
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a rokonság okán.9 A magyar hadifoglyok valójában magukra
hagyatva igyekeztek túlélni a fogságot és a polgárháborút, hiába
volt közben Magyarországon  ahogy a regény lapjain mondják  vörös világ is.
Folytassuk az utat, de mielõtt a fõhõs útja a regény több
szereplõjétõl is elválik, jegyezzük meg, hogy Jákob Joszipovics a
fogolytábor komisszárja lesz, az õ elgondolására és befolyására
indulnak útnak a foglyok az Amúr partjáról. (Nem áll ez túlságosan messze Markovits Rodion életétõl, aki be is lép a Szovjet
Kommunista Pártba.)
A krasznojarszki cseh fehér, kommunistaellenes rajtaütés
miatt a fõhõs 1919 nyarán elmenekül a fogolytáborból. Egy
Szekretarszkaja nevû faluba kerül. Régi, romantikus elképzeléseit dédelgetve az elmaradott, de szépre-jóra vágyó orosz faluról
azt gondolja, hogy valamiféle néptanítóként fog ott élni, és majd
feljegyzéseket készít, odahaza pedig tudományos elõadásokat
fog róla tartani. Ehelyett tulajdonképpen rabszolgasors jut neki.
Ez nem az a furcsa és kedves Oroszország volt, melyet békebeli olvasmányaiból ismert, melynek bûnös emberein a romantika
bûbájos aranypora csillogott.10 Bár amikor végül többedmagával együtt szabadul onnan, úgy búcsúztatják a falu lakói, mint
legkedvesebb barátaikat.
Ezután egy Pók Gedeon nevû magyar katona vezette partizáncsapatnál döbben rá, mi is veszi õt körül, mennyi véletlen és
kaotikus kilátástalanság. Kik is voltak ezek a partizánok:
 szibirják legények, pesti ügyvéd, váradi nyomdász és csallóközi kötélverõ, számûzetésbõl szabadult öreg forradalmár,
ólombányából menekült elítélt dunántúli kultúrmérnök a parancsnok, és lett menekült a katonája, meg osztrák villamoskalauz, renegát kozák és belecsöppent kínai és kiskunmajsai kisgazda és ótvaros csecsen, német litográfus és kirgiz katonaszökevény és hátszegi román erdõkerülõ, baskír favágó, petrográdi orvostanhallgató és kamcsatkai halász 11
Uo. 117.
Uo. 133.
11 Uo. 150151.
9

10
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Egy vörös rajtaütéskor Jákob Joszipovics vissza tud menni
Krasznojarszkba. Itt ünnepli 191920 két szilveszter éjszakáját 
mindkét naptár szerint. (Találkozunk itt olyan hadifogollyal, aki
ebben a táborban lakik, ugyanazon az ágyon alszik 1914 óta.) De
a polgárháború még zajlik, a fehéreket lassan kiszorítják, a jól
mûködõ tábori ipar is igyekszik átállni a szocialista gazdaságra,
a tulajdonosok átadják üzemeiket, megszûnik a pénz  bár ez
nem a megvalósult kommunizmus jele, hanem kivonják a forgalomból a Kolcsak-pénzt. Egy idõ után a fõhõs a közkatonák közé
kerül, de  csak hogy a környezetének legismertebb figuráját
említsem  itt van Zalka Máté is.
És ekkor kerül színre a címszereplõ, az aranyvonat. A regény
mesebeli, mitikus címét egy nagyon is konkrét vonatról kapta.
Ezen a vonaton szállította Kolcsak a pénzének aranyfedezetét,
kilenc vagon aranyat. Kazanyból hozta, és Moszkvába akarta
eljuttatni. Erre a feladatra a nemzetközi gárdát szemelték ki.
Ugyanis a vörös vezetés a fehérek rajtaütéseitõl és a vörösök rablásától egyaránt félti a vonatot. Ahhoz, hogy a vonat értékes
rakományával célba érjen, fegyelmezett, régi tisztekre van szükség, akik egyúttal elkötelezettek is a vörösök mellett. A fõhõst 
és valójában a szerzõt is  beosztják a vonat kísérõi közé. Ezen a
vonaton szolgál Zalka Máté és Jaroslav Haek, a világhírû cseh
író, a háborúban idegenül tébláboló vejk figurájának megteremtõje is. Mindenki abban reménykedik, hogy a szolgálatáért
kitüntetést kap, lehetõséget a hazatérésre vagy megfelelõ körülményeket a letelepedésre. Eljutnak Omszkba. (Az ottani városvezetés szeretné, ha az aranyvonat ott is maradna: elvégre is,
mondják, szibériai aranyról van szó.) Aztán elérik az utolsó szibériai állomást, Cseljabinszkot, utána nem sokkal megpillantják
a nagy fehér oszlopot  ebben az irányban immár másodszor
átlépik Ázsia és Európa határát. Ennek szimbolikus jelentése
van: a megszokott kulturális közeg és az otthon mintha csak
karnyújtásnyira lenne. A vonat Szamara felé folytatja útját, de
útközben táviratot kapnak, hogy a Volga rendkívül erõsen árad,
ezért Kazany felé kell fordulni. Keresztülmennek Csebokszarin,
Csisztopolon  csak éhség és a legkülönfélébb nyomorúságok
szegélyezik útjukat, kiderül, hogy az ország európai részéhez

5.orosz nyelvi.qxd

2015. 01. 15.

380

13:02

Page 380

SCHILLER ERZSÉBET

képest Szibéria valóban egy kincseskamra. Kazanyban maradnak. A világháborúnak már régen vége, mikor néhány magyar
katona útnak indul a Kaukázusba, hogy felkutassák és hazasegítsék az ott rekedt magyar hadifoglyokat. Sztavropoltól szinte
faluról falura járnak, mindenütt találnak hadifoglyokat, de nem
tudják bejárni az egész Kaukázust, mert mikor leesik az elsõ hó,
vissza kell fordulniuk: Kazanyon, Caricinon és Penzán keresztül
vezet az útjuk. A fõhõs végül Moszkvába kéri magát egy betegség ürügyén, majd mikor a szovjet hatóságoknál bizonygatja,
hogy vállalja a balkáni forradalom ügyét, hazaengedik Magyarországra.
A térrel és a  történelmi  idõvel viaskodó, a küzdelembõl
hol vesztesként, hol gyõztesként kikerülõ hõsök történetét követve, az olvasó alapélménye az elképesztõ elszigeteltség, a
mindentõl távol érzése, a reménytelenség, a lelki, szellemi,
érzelmi viszonyítási pontok teljes hiánya  a fogságnak és a háborúnak ez a ritkán mutatott arca.
A küzdelem helyszíne is különös szerephez jut Markovits
világában. A Szibériai garnizonban inkább érezhetõ az irodalmikulturális ismereteken alapuló elfogult csodálat az orosz táj, emberek, kultúra iránt, de az Aranyvonatban is találunk példát arra,
hogy a rettenetes valóság napi tapasztalatai nem húzták át a
korábbról származó irodalmi élményt. A fõhõs Kazanyban megismerkedik egy hölggyel, aki így invitálja egy társaságba: Imádott Turgenyevjének és kedvenc Gogoljának néhány alakjával
bizonyára találkozhatik nálunk.12
Aztán ezeket az orosz alakokat a regény lapjain felváltják az
alakuló Szovjetunió tipikus figurái. Talán kevesen látták meg
ilyen korán, mint Markovits, a formálódó rendszer abszurd vonásait, amelyek a korai szovjet korszakban az ideológiai értetlenségbõl és túlbuzgó megfelelni vágyásból fakadnak (és amelyek
jól ismerhetõk a 20-as évek késõbb illegálissá váló szovjet szatirikus irodalmából).
Az elbeszélõ ironikus hangja részben önirónia is. A fõhõst
egy véletlennek köszönhetõen nevezik ki kommunistának. Ön12

Uo. 259.
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tudatosodását, az ijedségtõl a nagyságának beismeréséig
megtett utat meglehetõs távolságtartó kétértelmûséggel festi le
Markovits. Ugyanilyen ironikusan reflektál az új szovjet valóságra és az ideologikus nyelvre. Mennyi szép emberi értéket
termelt a forradalom  írja egy helyen: egy Goldberg nevû borbély, aki történetesen Trockij sógora, ha nincs a forradalom, ma
is csak borotvál Kisinyovban.13 Az ideológiai zûrzavar legszórakoztatóbb példája a Babonák Ellen Harcoló Bizottság, amely
ellenõrzi a szenteket, hogy valóban azok-e. Egy szentrõl kiderült, hogy fabábu, és német márkájú cipõ van a lábán, de a kazanyi szûz tényleg könnyezett, saját szemükkel gyõzõdtek meg
róla a bizottság tagjai. Ki is adták az írást, melyben a köztársaság is meghajtja a lobogóját a kazanyi Szent Szûz elõtt Az
emberek látták, hogy csak az igazságot akarjuk, csak azokat a
szenteket nem tûrjük, akik a népet félrevezetik.14
Markovits felfigyel az elhitetni kívánt látszatvalóság és a
tapasztalat közötti fájdalmas eltérésre: A plakátok élettel teljes,
rikoltó színfoltjai, a lapok harsogó cikkei különös ellentétben
állottak az álmos és kedvetlen emberekkel, akik utcákon, tereken
lézengtek, és a halotti sárgaságban senyvedõ mezõkkel, melyek
a város körül terültek.15
Kazanyban a fõhõs avantgárd mûvészettel és tulajdonképpen mûvészetelméleti kérdésekkel is találkozik. Egy mûvészettörténész elmagyarázza egy kiállításon, hogy az új mûvészet
gondolkodásra ösztönöz, és felvázolja, mi is lenne az avantgárd
lényege, miféle új befogadásra késztet. De felhívja a figyelmet
arra az ellentmondásra, hogy a kollektív mûvészetnek nem kispolgári agyakból, tehát nem a tanult, képzett rétegekbõl 
amelynek tagja maga a mûvészettörténész is , hanem a kollektív társadalomból kell majd kisarjadnia. Az elkötelezett szovjet
értelmiségi skizofrén állapotának rendkívül szemléletes metaforája ez.
Uo. 240.
Uo. 289.
15 Uo. 254.
13
14
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Érthetõ, hogy hosszú évtizedeken át, egészen a 2000-es
évekig senki nem vállalkozott Markovits Rodion könyveinek új
kiadására. Addig minden magyarországi hatalmi ideológia megtalálhatta benne azt a vonást, amely miatt idegenkedett tõle.
Kissé sarkítva: vagy kommunistának vagy antikommunistának
tartották.16 Ezeken a lapokon  különösen az elsõ regényben 
nincs letisztult értékrend, kikristályosodott ideológia. Néhány
kicsit történelemkönyv ízû kitérõtõl eltekintve, Markovits
ugyanis azt ábrázolja csak, amit hõsei látnak.
Fronton, fogságban, polgárháborúban látjuk a regények hõseit, azokat az embereket, akik valóban fontos történelmi pillanatok szereplõi, de mint ilyenek, mindenféle történelmi rálátás
és felismerés nélkül küzdenek, s tevékenységüknek nemhogy a
világ változására, de még a maguk életére is alig van hatása.
A foglyok szabadulásuk után, a hazatérés vágyától hajtva furcsa
döntéshelyzet elé kerülnek: El kellene határozni, fehérek legyenek-e vagy vörösök.17 Az Aranyvonat egyik fontos tanulsága,
hogy az ideológiák térhódítása nem szellemi síkon zajlik, a választás, hogy ki melyik mellett tör lándzsát, csak a legritkább
esetben függ képviselõinek meggyõzõdésétõl. Egy pillanatban,
sok év küzdelem után egy orosz tájkép metaforájában meg is
fogalmazódik ez a felismerés: Szótlan lovasok ügetnek a magas
hóban, csendes szánkók siklanak a néptelen sztyeppén kár
fészkelõdni, apró, nyugati ügyvéd, a groteszk végzet hajtja sorsod lovacskáit 18

Filep Tamás Gusztáv Az Aranyvonat recepciója címû írásában részletesen foglalkozik ezzel. (In: Uo. 325339.)
17 Uo. 136.
18 Uo. 139.
16
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A holokauszt elõérzete
Andrej Platonov mûveiben

Andrej Platonov 1933 õszén megírja Szemétfúvó szél (Muszornij
vetyer) címû elbeszélését,1 amely egy meg nem nevezett német
kisvárosban játszódik. Fõszereplõje kitalált személy, Albert Lichtenberg fizikus. A parabolikus történet röviden a következõ: Egy
vasárnap reggel Lichtenberg séta közben látja, hogy a fõtéren
fiatalok egy csoportja Hitler-szobrot készül fölállítani. Sétabotjával rácsap a szobrot szállító teherautóra, majd magára a szoborra is, ezért a nemzetiszocialista egyenruhát viselõ emberek
meglincselik, megcsonkítják és magára hagyják. A veréstõl mozgásképtelenné vált, beszédkészségét elvesztõ és megsüketült
fizikust a nap végén valaki megtalálja a téren, és egy ház alagsorába, a szeméttárolóba hajítja. Ott Lichtenberg gyakorlatilag föld
alatti rágcsálóként él tovább, amíg valakinek szemet nem szúr
ottléte. Ekkor elviszik egy koncentrációs táborba, ahol eldeformálódott, szõrös külseje és beszédképtelensége miatt nem veszik emberszámba, és ezzel, mondhatni, jól jár, mert nem fogják
munkára, hanem hagyják egy fa tövébe vájt odúban tengõdni.
Meghatározatlan idõ múlva, egy adódó alkalommal megszökik
(lényegében kikúszik) a táborból, eljut a szomszédos település
szélsõ házáig, ahol önmagából ebédet fõz egy az éhhalál küszöbén álló asszonynak, és ezzel mondhatni véget vet saját életének. A holttestét megtaláló hivatalos közeg nem tudja pontosan
megállapítani, ember vagy állat tetemével van-e dolga.
A megdöbbentõ történet szövegszerûen 1933. július 16-án,
A cikk alapját képezõ elõadás Az antiszemitizmus történelmi formái és a holokauszt Oroszország és a Szovjetunió területein címû
nemzetközi konferencián hangzott el 2014. március 25-én Budapesten.
1

5.orosz nyelvi.qxd

384

2015. 01. 15.

13:02

Page 384

GYIMESI ZSUZSANNA

vasárnap indul. Nehéz lenne nem kötni a dátumot 1933. július
14-éhez, amikor Németországban törvénybe iktatják az egypártrendszert, és ezzel megteremtik a jogi alapot Hitler egyeduralmához. De más fenyegetésekkel is terhes a kor. A Platonovot érõ
társadalmi impulzusok közül négy fontos vonulatot érdemes kiemelni, amibõl kiviláglik, milyen ellentmondásos volt az az idõszak, amelyben nekifogott az elbeszélés megírásának: 1. A szovjet sajtóban számos újsághír jelenik meg a németországi könyvégetésekrõl, pogromokról, az egyetemi oktatók körében zajló
tisztogatásokról, a fasizmus térhódításáról. 2. Az elsõ ötéves terv
határidõ elõtt befejezõdik a Szovjetunióban, az állami propaganda euforikus közhangulat generálására törekszik, épül az
ország. 3. Az írók társadalmi megbecsülése nõ. Zajlik az elsõ
összoroszországi szovjet írókongresszus szervezése, elõkészítése. 4. Óriási éhínség van a Szovjetunióban, a hivatalos híradások hiánya ellenére tudni lehet, hogy egyes vidékeken nem ritka
a kannibalizmus.2
Platonov személyes életútja nehéz szakaszban van. Túl van
pályája nagy törésén. 1931 óta nem tud publikálni, mert Vprok
(A jövõre nézve) címû elbeszélését Sztálin felháborító, szovjetellenes írásnak minõsítette.3 Ennek hatására a kiadást engedélyezõ Alekszandr Fagyejev, a Krasznaja Nov címû lap szerkesztõje
 nyilván önvédelembõl  számos más irodalomkritikussal egyetemben aktív (és igazságtalan) Platonov-ellenes harcba kezd.
Egyetlen újság szerkesztõsége sem vállalja a továbbiakban mûveinek megjelentetését, annál inkább az írót érintõ megsemmisítõ kritikákét. Eleinte Platonov védekezik a támadások ellen,
próbál az elbeszéléshez helyes interpretációs kulccsal szolgálni,
Sz. Bíró Zoltán: Ukránorosz vita az 19321933. évi éhínségrõl. In:
Historia, 2011/8. 1013. http://www.historia.hu/userfiles/files/201108/SzBiro.pdf
3 Errõl lásd bõvebben Zavarkina, M.: Poveszty-hronyika A. Platonova
Vprok v lityeraturno-polityicseszkom kontyeksztye vremenyi. In: Ucsonije
zapiszki petrozavodszkovo goszudarsztvennovo unyiverszityeta,
2013/3. 7881.
2
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néhány hónap elteltével azonban önkritikát gyakorol, és belátja,
hogy legjobb szándéka ellenére is ártalmasra sikerült az elbeszélés. Ebbõl igyekszik levonni a szükséges szakmai konzekvenciákat. Maxim Gorkijjal és írótársaival folytatott levelezése és
naplófeljegyzései tanúskodnak belsõ vívódásairól és kétségbeesett küzdelmérõl, hogy ne lehetetlenüljön el íróként.4 Elhivatottsága nem gyengül, továbbra is meggyõzõdése marad, hogy
az írónak írással kell szolgálnia a hazát. Ez a szolgálat Platonov
értelmezésében a valóság bemutatását jelenti. Mivel a valóság és
az igazság Platonov értékrendjében két egymástól nem elválasztható aspektus, az írónak az igazság feltárására kell törekedni. Annál inkább, mert a tényleges társadalmi-gazdasági fejlõdés
csak az igazság felismerésén alapulhat, ami pedig elengedhetetlen a szovjet állam céljainak eléréséhez.5 Noha ez az álláspont
mai szemmel nézve naivnak tûnik, Platonov mûvei egyáltalán
nem festenek naiv képet a kortárs valóságról, hanem inkább a
jobb jövõbe vetett naiv hit ellehetetlenülését teszik láthatóvá,
szomorú együttérzéssel.
1933 januárjában a Szovjetunió kormánya hivatalos jelentésben összegzi a határidõ elõtt teljesített elsõ ötéves terv eredményeit. Épül az ország, és megfogalmazódik a feladat, hogy
errõl minél szélesebb körben kapjon tájékoztatást a lakosság. Hivatalos országjárások szervezése kezdõdik különbözõ szakmák
képviselõi számára. A cél az, hogy a delegációk tagjai saját szemükkel lássák, milyen elõrelépések történnek Szovjetunió-szerte, és errõl tudósítsák a közvéleményt. Kulcsszerepet kapnak a
feladat teljesítésében a szovjet írók. Az írók állami támogatása 
és ezzel párhuzamosan a rájuk nehezedõ nyomás  folyamaPlatonov, A.: Zapisznije knyizski. Matyeriali k biografii. Moszkva,
2000.; Uõ: Voszpominanyija szovremennyikov. Matyeriali k biografii. Moszkva, 1994.; Uõ: Zsivja glavnoj zsiznyju. Povesztyi. Rasszkazi. Piszma. Szkazki.
Avtobiograficseszkoje. Moszkva, 1989.
5 Errõl tanúskodik az 1934. március 13-án kelt ügynöki jelentés, ami
Platonov jelentéseit idézi. Goncsarov, V.  Nyehotyin, V.: Andrej Platonov
v dokumentah OGPUNKVDNKGB. 19301945. http://platonov-ap.ru/
materials/bio/andrey-platonov-v-documentah-ogpu-nkvd. <9>
4
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tosan növekszik. 1932-ben Sztálin deklarálja, hogy az irodalom
feladata a lakosság optimizmusának táplálása, a szovjet mítosz
megteremtése, amihez a megfelelõ stilisztikai kereteket a szocialista realizmus adja.6 Elkezdõdik az elsõ országos szovjet írókongresszus szervezése, amihez komoly állami támogatás van
rendelve. 1933 elején rendelet születik a moszkvai íróház felépítésérõl (Lavrusinszkij köz 17.), Peregyelkinóban pedig egész
nyaralótelep kialakítása kezdõdik meg, kifejezetten íróknak. Az
írószövetség cserébe nagyszabású kötet megvalósításába fog a
Sztálinról elnevezett, a Fehér-tengert a Balti-tengerrel összekötõ
csatorna építésérõl.7 Továbbá több íródelegáció indul útnak az
ország távoli szegleteibe, hogy tudósítsanak a szocializmus eredményeirõl.
Ugyanekkor Platonov mélyszegénységben él, mert írásait
senki nem hajlandó megjelentetni. Annak ellenére, hogy ekkorra már hivatásos írónak tartja magát, továbbra is dolgozik agrármérnökként, elsõsorban vízgazdálkodási és talajjavító feladatokat ellátva havi 300 rubel fizetésért.8 (A kiküldetésbe utazó
íródelegáció tagjai átlagosan havi 1000 rubelt kapnak.9) Több
mérõmûszert fejleszt ki, amit szabadalmaztat, de ez nem jár keresettel. Két ízben fordul levélben Maxim Gorkijhoz, hogy feltárja kilátástalan anyagi helyzetét, és a segítségét kérje. Miután
nem kap választ, írásban felteszi a kérdést:  lehetek még szovA szocialista realizmus kifejezés elõször a Lityeraturnaja Gazeta
1932. május 23-i számában jelent meg nyomtatásban.
7 1933 augusztusában avatják fel a csatornát. Az ünnepélyes eseményen 120 író és mûvész is részt vesz. Az építést dicsõítõ kötet 1934 végén
jelenik meg. 1937-ben a példányok nagy részét bezúzzák.
8 Errõl lásd a titkosszolgálatnak 1933. október 20-án írt jelentést.
GoncsarovNyehotyin: Andrej Platonov v dokumentah OGPUNKVD
NKGB. 19301945. http://platonov-ap.ru/materials/bio/andrey-platonovv-documentah-ogpu-nkvd. <7>
9 Errõl lásd a titkosszolgálatnak 1935. január 16-án írt jelentést. Goncsarov Nyehotyin: Andrej Platonov v dokumentah OGPUNKVDNKGB.
19301945.
http://platonov-ap.ru/materials/bio/andrey-platonov-vdocumentah-ogpu-nkvd. <10>
6

5.orosz nyelvi.qxd

2015. 01. 15.

13:02

Page 387

A holokauszt elõérzete Andrej Platonov mûveiben

387

jet író, vagy ez objektíve lehetetlen?10 Gorkij jelentõs írónak tartotta Platonovot, de nem vette nyíltan pártfogásba, mert írásai
nem feleltek meg a szocialista realizmus címkével ellátott hivatalos ideológiai elvárásoknak, különös tekintettel az optimista
hangulat árasztásának hiányára. Ugyanakkor Gorkij beválasztja
Platonovot a Türkmenisztánba utazó íróbrigádba, amelynek az a
feladata, hogy tudósítson a befejezõdött elsõ és a folyamatban
lévõ második ötéves terv ottani eredményeirõl, illetve megemlékezzen a Türkmén Szovjet Szocialista Köztársaság tizedik évfordulójáról. Platonov nemcsak íróként, hanem eredeti végzettségének megfelelõen agrármérnökként is részt vesz az expedícióban a Tudományos Akadémia megbízásából. Az 1934 márciusáprilisában Türkmenisztánban szerzett tapasztalatait késõbb olyan remekmûvekben kamatoztatja, mint például a Dzsan
(1934) címû kisregény és a Takir (Szikes vidék, 1934) címû elbeszélés. Az 193334-ben keletkezett alkotások közül egyedül ez
utóbbit publikálták az író életében, viszont a Takirral megtörni
látszott a jég, ismét megnyíltak a szerkesztõségek ajtajai Platonovnak.
Még a türkméniai utazás elõtt, a rá jellemzõ írói módszertõl
eltérõen, szokatlanul rövid idõ alatt Platonov megírja a Szemétfúvó szelet. Közben párhuzamosan dolgozik Boldog Moszkva11
címû, befejezetlenül maradt regényén, a mind ez idáig csak a címérõl ismert Mérnökök címû elbeszélésen, illetve Az elsõ szocialista tragédiáról címû publicisztikáján. Ez a 20. század eleji kiáltványok hangvételét idézõ írás a fiatal szocializmus nehézségei10

«Ìîãó-ëè ÿ áûòü ñîâåòñêèì ïèñàòåëåì èëè ýòî îáúåêòèâíî íåâîçìîæíî?» 1933. május 23. In: Platonov, A.:  Ja prozsil zsizny. Piszma.
19201950 gg. Moszkva, 2013. 332.
11 A regényen 193236 között dolgozott Platonov. A fõszereplõ egy
Moszkva Csesztnova nevû, egyedülálló, tehetséges fiatal mérnöknõ, aki
a fõvárosban próbál boldogulni és építeni a szebb és boldogabb szocialista jövõt. A cím tehát egyaránt vonatkozhat a személyre és a városra.
A regény befejezetlen maradt. Sokáig elveszettnek tartották a kéziratot.
Elõször Natalia Kornyienko szerkesztésében publikálták 1991-ben a
Novij Mir folyóiratban.
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rõl szól, meglehetõsen zavarba ejtõ módon.12 Röviden a fasizmus
kérdését is érinti benne Platonov: lényegre törõ tömörséggel
egyenesen az emberiség önmegsemmisítési formájának nevezi
(szamoisztreblenyije v fasizme). Ez a gondolatkör kap félreérthetetlen, de távolról sem didaktikus kifejtést a Szemétfúvó szélben.
Andrej Platonov jellemzõen hosszan dolgozott egy-egy mûvén. Sokáig csiszolta a szöveget, sok mindent kihúzott. Maximális tömörségre törekedett. Ars poeticája értelmében egyetlen
szóval sem szabad többet leírni, mint ami a megértéshez feltétlenül szükséges, mert különben a mû zártabbá válik a kelleténél,
vagyis kevesebb belsõ tér marad a valóság sokarcúságának érzékeltetésére, mint amennyi lehetséges és amennyi  ennélfogva 
szükséges. Platonov az igazság megmutatkozásának elõsegítését
tartotta elsõdleges írói kötelességének, és ebbõl a folyamatból a
lehetõ leginkább ki akarta küszöbölni a szubjektív megközelítést
mint szûkítõ perspektívát. Ezért mûveire kevéssé jellemzõ az
aktualizálás, inkább a konkrét idõbõl és térbõl kiinduló, de attól
elvonatkoztató, általános érvényû igazságok kutatására való törekvés hatja át azokat.
Ezek alapján elmondható, hogy a Szemétfúvó szél különleges
darabja az életmûnek, hiszen egyrészt konkrét és aktuális történésekre reagál, másrészt rövid idõ alatt elkészül. Platonov úgy
érezhette, hogy feltétlenül és gyorsan az olvasók tudomására
kell hoznia, amit megértett a világban éppen zajló átalakulásokról, mert így talán segíthet elejét venni egy humán katasztrófának. Figyelmeztetni akart. Már ott masírozik Németországban
a tanórákon az az ember, aki meg fog engem ölni  írja jegyzetfüzetébe valamikor 1933 folyamán.13 Ugyanebben az idõben
Platonov megállapítja, hogy a természet a maga befolyásolhatatlan törvényszerûségeivel veszélyes a szocializmusra nézve. A természettel szembeni védelmet a technika jelentheti. Ugyanakkor kiviláglik az
írásból, hogy Platonov aggódik az ország rossz teljesítõképessége és az
emberek elbizakodottsága miatt. O pervoj szocialisztyicseszkoj tragegyii,
1933. http:// platonov-ap.ru/publ/o-pervoy-socialisticheskoy-tragedii
13 «Óæå ìàðøèðóåò íà ó÷åáíûõ çàíÿòèÿõ â Ãåðìàíèè òîò ÷åëîâåê, êîòîðûé óáüåò ìåíÿ.» In: Platonov, A.: Zapisznije knyizski. Materiali k biografii.
Moszkva, 2000. 123.
12
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jegyzi le a következõ gondolatot: A fasizmus világában a fegyver gyorsabb az író tollánál.14 Ezzel a keserû felismeréssel próbál dacolni, amikor megírja a Szemétfúvó szelet  sikertelenül,
ugyanis az elbeszélés csak 1966-ban jelenik meg, jóval a szerzõ
halála után, akkor is megcsonkítva.15 A legkegyetlenebb részek, így a végkifejlet a cenzúra áldozatává válik.
Miért érdemel különös figyelmet a Szemétfúvó szél és keletkezéstörténete? Nagy valószínûséggel a legkorábbi antifasiszta
irodalmi mûvek egyikérõl van szó, orosz nyelven mindenképpen. Az írás drámai ereje megrendítette Gorkijt, de azzal utasította el a publikálását, hogy Platonovnak inkább fontosabb témák megírására kellene fordítania a tehetségét.16 Tehát Gorkij
nem mérte fel a történelmi helyzet jelentõségét, Platonov viszont pontosan ráérzett a fenyegetõ veszély súlyára, megelõzve
nyugat-európai kortársait is. Ráadásul a fasizmus veszélyének
nem az aktualitása, inkább a mélysége döbbentette meg, és késztette arra, hogy megírja a Szemétfúvó szelet. A mûben megjelenõ
viszonyok kísértetiesen pontosan jelenítik meg a munkatáborok
és a késõbbi koncentrációs táborok világát. Platonovnak személyes tapasztalata nem volt a témában. Nem járt a Gulagon, nem
látott német koncentrációs tábort. (Igaz, majdnem látott munka123.

14

«Îðóæèå â ìèðå ôàøèçìà äåéñòâóåò áûñòðåå ïåðà ïèñàòåëÿ.» In: Uo.

Platonov, A.: Izbrannoje. Moszkva, 1966.
Gorkij válaszlevelét Alekszej Varlamov idézi Andrej Platonov címû
mûvében. (Moszkva, 2011. 79.): Ðàññêàç Âàø ÿ ïðî÷èòàë, è  îí îøåëîìèë ìåíÿ. Ïèøåòå Âû êðåïêî è ÿðêî, íî ýòèì åùå áîëåå  â äàííîì ñëó÷àå
 ïîä÷åðêèâàåòñÿ è îáíàæàåòñÿ èððåàëüíîñòü ñîäåðæàíèÿ ðàññêàçà, à ñîäåðæàíèå ãðàíè÷èò ñ ìðà÷íûì áðåäîì. ß äóìàþ, ÷òî ýòîò Âàø ðàññêàç
åäâà ëè ìîæåò áûòü íàïå÷àòàí ãäå-ëèáî. Ñîæàëåþ, ÷òî íå ìîãó ñêàçàòü
íè÷åãî èíîãî è ïðîäîëæàþ æäàòü îò âàñ ïðîèçâåäåíèÿ, áîëåå äîñòîéíîãî
âàøåãî òàëàíòà. (Elolvastam az elbeszélést, és  elképesztett. Erõsen és
világosan ír, de ettõl  jelen esetben  csak még inkább kiviláglik és leleplezõdik, hogy az elbeszélés tartalma irreális, ez a történet mintha egy
homályos agyrém lenne. Szerintem ezt az elbeszélést aligha lehet bárhol
is publikálni. Sajnálom, hogy nem mondhatok mást, és továbbra is
várom az írásait, olyanokat, amik méltóbbak az Ön tehetségéhez.)
15

16
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táborosokat dolgozni a Fehér-tengert a Baltikummal összekötõ
csatorna építésén, de végül nem került be az ünnepélyes megnyitóra kiküldött szovjet írók körébe 1933 augusztusában.)
Viszont agrármérnökként Moszkvába költözése után is rendszeresen utazott vidékre, legtöbbször Voronyezs környékére, illetve
Tambovba. Látta az 1920-as és az 1930-as évek elejének emberfeletti küzdelmeit az orosz kistelepüléseken. És ismerte a nagyvárosi életet, olvasta a hivatalos közleményeket, jelentéseket.
Látta a valóságot, ugyanakkor igyekezett kitartani az ideálok
mellett.
Platonov nem írt dokumentarista prózát, egyes mûvei mégis
szinte forrásértékûnek tekinthetõk, vagy legalábbis kortörténeti
jelentõségük van. Bizonyos értelemben a Szemétfúvó szél is ezek
közé sorolható, noha Sztálin például impulzívan egyenesen
rémálomnak (bred) minõsítette.17 De éppen ez tükrözte a valós
helyzetet. Platonov a kendõzetlen igazság megírását tekintette
legfontosabb írói feladatának. A politikai bizottságnak tett, róla
szóló titkos jelentésekben18 olvasható 1934. március 13-i dátummal, hogy Platonov elvtársi körben kijelentette: az irodalom feladata a dolgok valódi arcának bemutatása; a feszült nemzetközi
és hazai társadalmi-politikai helyzetben az irodalom figyelmeztetõ kiáltásként kell hangozzon. A mindennapok valóságának
egy olyan szintje jelenik meg Platonov mûveiben, ami történeti
dokumentumokon keresztül nehezen érhetõ tetten. Ez a fajta hitelesség a szépirodalmi alkotások közül kevésnek a sajátja. Noha
Platonov személyes kortörténeti tapasztalatait nem évtizedek
múltán írja le, hanem szinte egy idõben a történésekkel, ami
éppen a letisztultság és az érett, értõ értelmezés lehetõsége ellen
2008-ban Natalia Bragina strukturálisan kimutatta, hogy az elbeszélést formailag is lehet álomként értelmezni. Lásd Bragina, N.:
Muszornij vetyer A. Platonova: Opit pszihoanalityicseszkovo procstyenyija
tyekszta. In: Filologia. Iszkussztvovegyenyije. Vesztnyik Nyizsegorodszkovo unyiverszityeta im. N. I. Lobacsevszkovo. 2008/5. 292295.
18 Goncsarov  Nyehotyin: Andrej Platonov v dokumentah OGPU
NKVDNKGB. 19301945. http://platonov-ap.ru/materials/bio/andreyplatonov-v-documentah-ogpu-nkvd. <9>
17
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szólna, mûveit mégis a konkrét idõn túlmutató, az aktualitások
mögött húzódó örök érvényû, legmélyebb és legfájdalmasabb
igazságok megértése jellemzi.
Szépirodalmi mûvek beemelése a történeti források körébe
természetesen számos módszertani kérdést vet fel, mégis érdemesnek tûnik vállalkozni rá. 2012-ben Novoszibirszkben az
Orosz Tudományos Akadémia Szibériai Tagozatának Irodalomtudományi Intézete és Történettudományi és Régészeti Intézete
közös kutatási projektbe kezdett Irodalom és történelem: kölcsönhatások és narratívatípusok címmel. A kutatási program célja a
szépirodalom és a történetírás mint a valóságot különbözõ megközelítési módszerekkel leíró területek kölcsönhatásainak történeti leírása és tipologizálása. A kutatás keretében többek között a Szemétfúvó szél is a vizsgálódások tárgyát képezte.19
A Szemétfúvó szél története parabola az embert meghatározó
két szélsõ pólus, a gondolat és az anyagi létezés összefüggésrendszerérõl. Platonov sarkítva szegezi a kérdést az olvasónak:
van-e test gondolat nélkül, van-e gondolat test nélkül? A fõhõs,
Albert Lichtenberg lehetne a testi létformától függetlenül létezõ
gondolat allegóriája, csakhogy éppen õ száll vitába az elbeszélésben René Descartes Gondolkodom, tehát vagyok eszméjével. Lichtenberg egyenesen ostobának nevezi Descartes-ot, és
megfordítja az állítását, hogy egyet tudjon vele érteni: Vagyok,
tehát gondolkodom.20 Ugyanakkor egy belsõ monológban példákat hoz fel saját magának arra, hogy a létezés nem implikálja
feltétlenül a gondolkodást, hiszen Hitler vagy a római pápa nem
gondolkoznak, létezésükben mégsem lehet kételkedni. Végsõ
soron tehát a descartes-i tézis és az ellenkezõje egyaránt cáfola19 Az Orosz Tudományos Akadémia Szibériai Tagozatának integrációs projektje, Lityeratura i isztorija: szferi vzaimogyejsztvija i tyipi
povesztvovanyija. Novoszibirszk, 20122013. A Szemétfúvó széllel foglalkozó tanulmány: Proszkurina, E.: Szocializm kak fasizm: rasszkaz A. Platonova
Muszornij vetyer. In: Krityika i Szemiotyika, 2013/1. 186199.
20 Oroszul így hangzik: «Ìûñëþ, ñëåäîâàòåëüíî, ñóùåñòâóþ.» A szuscsesztvuju ige szemantikailag sokkal erõsebben kötõdik az anyagi létezés szférájához, mint a vagyok. A francia eredeti a magyarhoz áll
közelebb. (Je pense, donc je suis.)
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tot kap Lichtenberg alakján keresztül, következésképpen a
figyelem középpontjába valójában egy másik dilemma kerül.
Platonov mûvében nem az a kérdés, hogy a gondolkodás a testianyagi létezés szféráján kívül vagy belül helyezkedik-e el, hanem az, hogy elválasztható-e egyáltalán a testi-anyagi létezéstõl.
A mûbõl kirajzolódó válasz az, hogy e kettõ elválaszthatatlan
egymástól, ebbõl pedig az következik, hogy a testi létezés teljes
megsemmisítése a gondolat megsemmisülését eredményezi,
ami végsõ soron önmegsemmisítést, az emberiség teljes felszámolását jelenti. Ezt hozza a fasizmus szele.21
A Szemétfúvó szél értelmezéséhez maga Platonov nyújt segítséget 1938-ban írt, Az emberiség felszámolásáról (O likvidacii cselovecsesztva) címû cikkével. Ahogy az alcím jelzi  K. Capek Harc a
szalamandrákkal címû regénye kapcsán , Platonov az 1938-ban
orosz fordításban is megjelenõ, addigra Európa-szerte nagy
visszhangot kiváltó antifasiszta szatíra értelmezését kínálja az
olvasónak. Az öt részbõl álló munka nagyobb volumenû, mint
egy szokásos recenzió. Capek kapcsán Platonov megpróbálja
feltérképezni a fasizmus kialakulásának gondolati forrásvidékét
a nyugat-európai kultúrában és szorosabb értelemben véve a
szépirodalomban. Kitér Oswald Spenglerre,22 James Joyce-ra és
az Ulyssesre, Marcel Proustra és Az eltûnt idõ nyomában címû regényfolyamra. Natalia Laszkina aprólékosan rávetíti a Platonov
1938-as cikkében megjelenõ gondolatokat az 1933-as Szemétfúvó
szél struktúrájára és tartalmára, és arra a következtetésre jut,
hogy az elbeszélés egyszerre polemizál nyugat-európai irodalmi
alakokkal és azok alkotóival.23 Az emberiség felszámolásáról címû
írás egyik fõ ideája az, hogy a fasizmus megjelenésének nemcsak


21 K. A. Barst részletesen elemzi Lichtenberg belsõ vitáját Descartes
tanaival. Barst, K.: Muszornij vetyer A. Platonova: szpor sz Gyekartom. In:
Vesztnyik TGPU, 2005/6. 6266.
22 Platonov Spengler-értelmezéseirõl bõvebben: Dirgyin, A.: Andrej
Platonov i Oszvald Spengler: szmiszl kulturno-isztoricseszkovo processza.
http://www.hrono.ru/proza/platonov_a/dyrdin3.html
23 Laszkina, N.: Modernyizm kak fasizm: Dzsojsz i Pruszt v intyerpretacii Andreja Platonova. http://raspopin.den-za-dnem.ru/files/
0810041223103196.doc
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áldozata az európai ember, hanem oka is. Platonov különösen a
20. század eleji modernista filozófusokat és írókat hibáztatja,
mert olyan emberképet közvetítettek (még ha kritikusan is), ami
szabad utat engedett a fasiszta szemlélet terjedésének. Nagy
felelõsséget terhel ezzel  többek között  Joyce és Proust vállára.
Azt állítja, hogy az író és az általa teremtett mû egymástól függetlenül, ugyanakkor egymástól elválaszthatatlanul hat a világ
menetére, vagyis hiába próbál elhatárolódni az író az általa megformált figurától, azáltal, hogy ábrázolja, már részese, felelõse is
az irodalmi alak keltette zûrzavarnak. A sors fintora, hogy az
1930-as évek végén ugyanilyen gondolatmenet mentén vádolja
meg Sztálin és egy sor irodalomkritikus  elsõként Abram Gurvics, a Lityeraturnij Krityik szerkesztõje  Platonovot Puskin és
Gorkij (1937)24 címû cikke alapján azzal, hogy túl sokat foglalkozik a fasizmussal szóban és írásban, ami pedig azt vonja magával, hogy nyílt szembehelyezkedése ellenére mégiscsak túl közel
került a fasizmushoz, tehát maga is veszélyessé vált.25
Platonov 1938-ban megírja második antifasiszta elbeszélését
Po nyebu polunocsi (Éjfélkor az égen ) címmel, ami szinte azonnal megjelenik az Indusztrija Szocializma címû folyóiratban.
A II. világháború kitörése elõtti évben Európa-szerte egyre több
náciellenes irodalmi mû születik, Platonov elbeszélésének azonban van egy különlegessége: már ekkor, a háború elõestéjén
különös nézõpontból közelít a témához. Nem a kézenfekvõ, tehát nem a nyilvánvaló áldozat szemszögébõl ragadja meg a
problémakört, hanem ahogy egy német katona, Erich Zummer
látja. A pilóta légitámadás közben úgy dönt, hogy saját felettese
ellen fordítja a repülõgépet, mert megrendül a harc ideológiai
helyességébe vetett hite. A II. világháborút feldolgozó szépirodalomban csak évekkel késõbb jelenik meg az a dilemma, hogy
24 Platonov, A.: Puskin i Gorkij. In: Uõ: Razmislenyija csitatyelja.
München, 2005. (Elektronikus kiadvány.) 2437. http://imwerden.de/
pdf/platonov_razmyshleniya_chitatelya.pdf
25 Errõl lásd részletesen Galuskin, A.: Andrej Platonov  I. V. Sztalin 
Lityeraturnij Krityik. In: Sztrana filoszofov Andreja Platonova: problemi tvorcsesztva. Moszkva, 2000. 815827.
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valaki egyszerre lehet áldozata és hordozója egy bûnös meggyõzõdésnek. Vagyis az Éjfélkor az égen -ben éppúgy megmutatkozik Platonov távolba látó képessége, mint az 1933-as Szemétfúvó
szél esetében. Az író olyan összefüggésekre érez rá az események
hálójában, amikre kortársai csak késõbb lesznek fogékonyak.
Platonov életmûve az utóbbi majdnem 30 évben folyamatos
olvasói és szakmai figyelemnek örvend. Munkásságának és
biográfiájának évrõl évre újabb rétegei tárulnak fel. Nemcsak a
(nagy valószínûséggel) szinte teljes írói életmû kritikai kiadása
áll rendelkezésünkre (szépirodalom és publicisztika), hanem feljegyzései, feleségével, barátaival, mûvésztársaival folytatott magánlevelezése, hivatalos levelei és a kortársak róla született írásai
is olvashatók. 2000 óta hozzáférhetõk a politikai rendõrség Platonovra vonatkozó, 1930 és 1945 között készült aktái. Mára hatalmas mennyiségû és rendkívül komoly szakirodalmi anyag
halmozódott fel Platonovról, pedig 1958-tól 1988-ig a Szovjetunióban évente mindössze néhány nyomtatott oldalnyi terjedelemben foglalkozott vele a szakma.26 Ebbõl persze az is következett, hogy vonalas szakirodalom gyakorlatilag nem született
róla, és a korai, az 196070-es években írt tanulmányok nagy
része sem vesztette érvényét a mai napig. 1988 fordulatot hozott:
Platonov robbanásszerûen bekerült az olvasói és irodalomtudományi érdeklõdés középpontjába. Az elsõ nemzetközi tanácskozást Platonovról 1989-ben rendezte Moszkvában az Orosz
Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete. A konferencia anyaga ugyan csak 1994-ben jelent meg kötetben, ám egy
egész sorozat kiindulópontjává vált.27 Ez a Sztrana filoszofov
Andreja Platonova: problemi tvorcsesztva. A legutóbbi, hetedik kötet
2011-ben jelent meg, így eddig összesen mintegy 4000 oldalnyi
Errõl lásd: Tvorcsesztvo Andreja Platonova. Isszledovanyija i matyeriali. Bibliografija. Szentpétervár, 1995.
27 Az életmû gondozásában kulcsszerepet játszott 2005-ben bekövetkezett haláláig az író lánya, Marina Andrejevna Platonova, illetve a
mai napig töretlenül Natalia Kornyienko, aki valamennyi konferencia és
kötet szervezésében, szerkesztésében részt vett.
26
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anyag olvasható a konferenciákon elhangzottakról. A nyolcadik
konferencia Platonov születésének 115. évfordulója alkalmából
2014. szeptember 2325. között zajlott le Moszkvában.28
A Szemétfúvó szél nem tartozik a sokat elemzett Platonovmûvek közé, annak ellenére, hogy több szempontból különleges
darabja az életmûnek. Tulajdonképpen nehéz végigolvasni, még
nehezebb utána megszólalni, tovább gondolkodni az olvasottakon. Ám 2014-ben, a Magyar Holokauszt Emlékévében ez szinte
kötelességünk.

Számos monográfia is született és születik Platonovról nemcsak
orosz, hanem angol, finn, francia, magyar és német nyelven is. Súlypontozott orosz nyelvû szakirodalmi körkép található Platonovról többek
között a http://platonovseminar.com/monographies.php címû internetes oldalon. A teljesség igénye nélkül sem lehet említés nélkül hagyni a
Voronyezsi Állami Egyetemet, ahol kiemelkedõ és több évtizedes múltra
visszatekintõ Platonov-mûhely mûködik.
28
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A magyar jön/megy ige
mentális jelentései erza-mordvin
és orosz megfelelõik tükrében
BEVEZETÉS

A mozgást jelentõ igék alapjelentése, mint azt az igecsoport elnevezése is mutatja, a dinamika, a fizikális mozgás. Jelentésmezõjükben alapjelentésük mellett azonban számos statikus jelentés, valamint metaforikus jelentés is található. A mozgás metaforájával kifejezhetünk idõt (pl.: megjött a tavasz.), érzelmi
állapotot (pl.: megjött a kedve), valamint mentális tevékenységet,
illetve mentális állapotot (pl.: megjön az esze). A térbeli helyváltoztás szemantikai derivációját vizsgálják számos nyelvészeti
munkában.1 Vizsgálataim során elsõsorban ez utóbbi jelentéseket vettem nagyító alá három nyelvet összehasonlítva: a magyart, az erza-mordvint mint rokon nyelvet és az oroszt mint
nem rokon nyelvet.2
Apreszjan, V. Ju. Apreszjan, Ju. D.: Metafora v szemantyicseszkom
predsztavlenyii emocij. In: Voproszi Jazikoznanyija, 1993/3. 2735.; Arutyunova, Ny. D.: Jazikovaja metafora (szintakszisz i lekszika). In: Grigorjeva
V. P. (pod. red.): Lingvisztyika i poetyika. Moszkva, 1979. 120139.; Paducseva, Je. V.: Glagoli dvizsenyija i ih sztatyivnije gyerivati (v szvjazi sz tak
nazivajemim dvizsenyijem vremenyi). In: Arutyunova, Ny. D. Satunovszkij, I. V. (otv. red.): Logicseszkij analiz jazika: Jaziki dinamicseszkovo
mira. Dubna, 1999. 87107.; Rozina, R. I.: Dvizsenyije v fizicseszkom i mentalnom prosztransztve. In: Uo. 108118.; Zakirova, P. T.: Szemanticseszkaja
gyerivacija glagolov prosztransztvennovo peremescsenyija v szovremennom
russzkom jazike. Ufa, 2000.; Zaliznyak, Anna A.: Metafora dvizsenyija v konceptualizacii intyellektualnoj gyejatelnosztyi. In: Logicseszkij analiz jazika.
Jaziki dinamicseszkovo mira. Dubna, 1999. 312319.
2 Mint köztudott, a mordvin a finnugor nyelvcsalád volgai-finn ágába tartozik, a harmadik legnagyobb létszámú finnugor etnikum nyelve.
A mordvin nyelvnek két nagy nyelvjárása van: az erza és a moksa. A pon1
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1. A HÁROM VIZSGÁLT NYELV MOZGÁST JELENTÕ IGÉINEK NÉHÁNY
SAJÁTOSSÁGA

A közeledés/távolodás lexikai megkülönböztetése a magyarra és
az erza-mordvinra jellemzõ, míg az oroszra nem, azaz a beszélõhöz való közeledés, illetve a beszélõtõl való távolodás kifejezésére a két finnugor nyelv más-más szót használ: a magyar a
jön, megy igét, az erza-mordvin pedig a ñàìñ és a ìîëåìñ igét. Az
orosz mindkét irányú mozgásra használhatja ugyanazt az igét
(pl. èäòè jön, megy). Az irányultság kifejezése a magyarban és
az oroszban grammatikai eszközökkel, pontosabban igekötõkkel
történik (pl.: kimegy, bemegy, melynek orosz megfelelõi: âîéòè,
illetve âûéòè), az erza-mordvin azonban csak lexikai eszközökkel képes kifejezni az irányultságot, azaz teljesen másik igét
használ, amelyek semmilyen nyelvtani eszközzel nem képezhetõk egymásból (pl.: ëèñåìñ kimegy, ñîâàìñ bemegy).
A mozgás egyirányúsága vagy többirányúsága csak az
oroszban jut kifejezésre. E szempont alapján szokás az orosz
mozgást jelentõ igéket két nagy csoportra osztani, illetve igepárokat létrehozni. Pl. az èäòè ige egy irányba történõ, egy határozott cél felé irányuló mozgást jelöl, míg párja a õîäèòü ige
kifejezhet oda-vissza irányú mozgást, sõt konkrét cél nélküli
mozgást is. (Pl.: Óòðîì ñòóäåíòû èäóò â óíèâåðñèòåò. Reggel a
hallgatók az egyetemre mennek., ß ñåãîäíÿ õîäèëà â áîëüíèöó.
Ma kórházban jártam., Ìû õîäèëè ïî ïàðêó. Járkáltunk a parkban.). Mindhárom nyelvre érvényes a jellemzõ vonzatstruktúra
megléte. A magyar kimegy ige után gyakran áll elativus ragos fõnév, pl.: kimegy a szobából. Ezenkívül sublativus vonzattal is rendelkezik még, pl. kimegy az udvarra. Orosz megfelelõje a âûéòè
ige, mely után legtöbbször birtokos esetet vonzó èç elöljáró vagy
tárgyesetet vonzó â elöljáró szerepel. (Pl.: Îí âûøåë èç êîìíàòû/âî äâîð. Kiment/kijött a szobából/az udvarra.) Az erza-mordvin ëèñåìñ ige vonzata legtöbbször elativus, ritkábban lativus.
tosság kedvéért megjegyzem, hogy fõként mordvin nemzetiségû nyelvtudósok véleménye szerint, az erza és a moksa, nem a mordvin nyelv
két nyelvjárásának, hanem két önálló nyelvnek tekintendõ. Az orosz
nyelv az elmúlt évszázadok során erõteljes areális hatást gyakorolt a
mordvinra.
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(Pl.: Ìèíü ëèñèíåê âèðüñòýíòü/êàðäîâ. Kimentünk/kijöttünk az
erdõbõl/az udvarra.).3 Összegzésképpen elmondható, hogy a
három vizsgálandó nyelv mozgást jelentõ igéi nyelvtani szempontból is számos jelentõs eltérést mutatnak.
Ezt foglalja össze az 1. táblázat:
MAGYAR

OROSZ

ERZA-MORDVIN

közeledés/távolodás a közeledést/távolodást közeledést/távolodást
lexikai
lexikai eszközökkel
kevés kivétellel nem
megkülönböztetése nem különbözteti meg különbözteti meg
lexikai eszközökkel
az irányultságot
az irányultságot
igekötõk jelölik
igekötõk jelölik
az irányt lexikai
eszközökkel fejezi ki
jellemzõ
egyirányú (konkrét)/
vonzatstruktúra
többirányú (általános) jellemzõ
mozgás
vonzatstruktúra
megkülönböztetése
lexikai eszközökkel
jellemzõ
vonzatstruktúra

1. táblázat
2. A KUTATÁS CÉLJA

A dolgozatban a magyar, az orosz és az erza-mordvin jön/megy
mozgást jelentõ ige jelentésmezõjét tettem vizsgálat tárgyává.
A dinamikus és a statikus jelentések egymáshoz való viszonyából kiindulva szûkítettem a témát az igék mentális jelentéseire.
Feladatomnak tartom megállapítani, hogy milyen szemantikai
Az elemzés során az alábbi szótárakat használtuk fel: Bárczi Géza 
Országh László (fõszerk.): A magyar nyelv értelmezõ szótára. Budapest,
1992.; Mészáros Edit  Raisza Sirmankina: Erza-mordvinmagyar szótár.
Szeged, 1999.; Buzakova, R. Ny. Szirmankina, R. Sz. Liszina, Je. Ny.
Cigankin, V. P. Aduskina, Ny. Sz.: Erzjany-ruzony valksz. Moszkva,
1993.; Ozsegov, Sz. I.: Szlovar russzkovo jazika. Moszkva, 1990.
3
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folyamatok függvénye a mentális jelentések megjelenése, valamint milyen szerephez jut ebben az igék irányultsága.
3. A DINAMIKUS ÉS A STATIKUS JELENTÉSEK ELHATÁROLÁSA

A kutatás elsõ lépéseként elhatároltam a magyar jön/megy ige és
azok igekötõs alakjai jelentésmezõjének dinamikus és statikus
jelentéseit. Ugyanezt az elemzést elvégeztem az orosz és az erzamordvin megfelelõkön is. Mindhárom nyelv kapcsán ugyanarra
a paradoxnak tûnõ eredményre jutottam, mely szerint a vizsgált
mozgást jelentõ igék jelentésszerkezetében számszerûen a statikus jelentések jelentõs mértékben dominálnak. Dinamikus jelentésnek a cselekvéseket (jelen esetben a fizikális helyváltoztatást) és egyes folyamatokat tekintettem. Statikus jelentésnek
minõsítettem a fizikai elhelyezkedést, az állapotváltozást, az állapotot és a tulajdonságot.
Megfigyeléseimet alátámasztja Je. V. Paducseva a mozgást
jelentõ igék dinamikus és statikus jelentéseit vizsgáló cikkében
tett megjegyzése, mely szerint mindegyik irányultsággal rendelkezõ igének lehet statikus jelentése. A helyváltoztatás eredményeképpen új állapot áll be, azaz a szubjektum másik helyen
tartózkodik. Ezek az igék tehát a szubjektum célirányos cselekvésének eredményeképpen létrejövõ helyváltoztatást írják le. Je.
V. Paducseva az alábbi orosz példával illusztrálja nézeteit:
(1) Â êîìíàòó âîøëà ìîëîäàÿ æåíùèíà. A szobába bement egy
fiatal nõ.
X bement Y-ba = X Céllal cselekedett: Y irányába ment
Eredmény: beállt az állapot: X Y-ban tartózkodik.
A cselekvésbõl állapotváltozást képzõ szemantikai elmozdulásnak az az oka, hogy a cselekvést mint kauzatív jelentéskomponenst a jelentésmezõ perifériájára szorítja vagy teljes mértékben kiszorítja a végállapot beállta jelentéskomponens.4

4

Paducseva: 1999: 89.
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4. JE. V. PADUCSEVA ELEMZÉSI MÓDSZERÉNEK ALKALMAZÁSA MAGYAR
MONDATOKRA

A végállapot lehet elhelyezkedés (2), érintkezés (3) és viszonylagos elhelyezkedés (4).

(2) Apa elment a városba. X elment Y-ba = X Céllal cselekedett: Y
irányába ment
Eredmény: beállt az állapot: X Y-ban tartózkodik
(3) Rájön a füst az ételre. X rájön Y-ra = X Y irányába megy
Eredmény: beállt az állapot: X Y-nal érintkezésbe lép

(4) Az út a szikla mellett megy el. X elmegy Y mellett = X Y közelében helyezkedik el
Eredmény: állapot: X Y mellett húzódik

Je. V. Paducseva szerint a statikus jelentéskomponens, azaz a
végállapot beállta az ún. Megfigyelõ szemantikai aktáns szerepének erõsödésébõl is eredhet.5 A Megfigyelõ (Íàáëþäàòåëü) egy
viszonylag új, Ju. D. Apreszjan által bevezetett szemantikai fogalom. E terminus alatt a szituációnak egy olyan passzív résztvevõje értendõ, mely verbális módon ugyan nem szerepel a megnyilatkozásban, de a szituáció leírása mégis az õ szempontjából
történik. A fenti példák arra engednek következtetni, hogy a (2)
példában a Megfigyelõ nem lehet a városban, hiszen akkor a
mondat egészen másként hangozna: Az apa eljött/megjött a városba. A (3) példamondatban a Megfigyelõ az ételhez közeli helyen
tartózkodhat, mivel a mondat az étel felé irányuló mozgást ír le.
Ellenkezõ esetben a rámegy igét használnánk. A (4) példában
pedig a névutó alapján következtethetünk a Megfigyelõ helyére.
Mintegy az õ szemén keresztül látjuk a szituációt, csak az õ
szempontjából igaz az állítás. Egy másik látószögbõl nézve már
a mögött vagy az elõtt névutót használnánk.
Tekintettel arra, hogy a Megfigyelõ a szituációt egy adott
nézõpontból egy adott pillanatban rögzíti, még egy mozgásban
5

Uo. 91.
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lévõ tárgyról vagy személyrõl is kaphatunk állóképet. Következésképpen a Megfigyelõ szerepének erõsödésével egy mozgást
jelentõ ige jelentésmezõjében a statikus jelentések elõtérbe kerülhetnek a dinamikus jelentésekkel szemben.
5. AZ EDDIGI MEGFIGYELÉSEK ALKALMAZÁSA A MOZGÁST JELENTÕ

(lásd 2. táblázat)
A statikus jelentések dominanciájának mindkét fentebb említett
oka mentális jelentésekkel is bõvítheti a vizsgált igék jelentésmezõjét. Az (5) és (6) példamondat pedig a fenti elemzési módszer mentális jelentésben használt mozgást jelentõ igékre való
alkalmazhatóságát illusztrálja.
IGÉK MENTÁLIS JELENTÉSEIRE

Az állapotváltozás komponens
kiszorítja a cselekvés komponenst
agyára megy, feledésbe megy,
belemegy valamilyen megoldásba,
belemegy a részletekbe,
kimegy a fejébõl/az eszébõl,
nem megy a fejébe, elmegy az esze,
elmegy valameddig,
rájön, megjön az esze,
kijött az eredmény

A Megfigyelõ szemantikai
aktáns elõtérbe kerülése
elment a megjegyzésem
mellett,
elmegy valameddig,
végigmegy
a fontosabb pontokon

2. táblázat

(5) Emléke feledésbe ment. X ment Y-ba = X Y irányába ment
Eredmény: beállt az állapot: X Y-ban tartózkodik
(az emléke feledésben van, azaz elfelejtették)

(6) Az idõpont kiment a fejembõl. X kiment Y-ból = X Y irányából
ment
Eredmény: beállt az állapot: X nem tartózkodik Y-ban
(az idõpont nincs a fejemben)
A 2. táblázat bal oldali csoportját két részre oszthatjuk aszerint, hogy a végállapot mentális tevékenység eredményeképpen
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állt be, vagy mentális folyamat eredményérõl van szó. Ezt a felosztást szemlélteti a 3. táblázat:
Mentális tevékenység eredménye

Belemegy valamilyen megoldásba
Belemegy a részletekbe
Az jön ki belõle, hogy
Elmegy valameddig
Rájön
Kijött az eredmény

Mentális folyamat eredménye

Agyára megy
Feledésbe megy
Kimegy a fejébõl/az eszébõl
Elmegy az esze
Megjön az esze

3. táblázat

Amint erre R. I. Rozina is utal, a folyamatot jelölõ igékbõl
képzett mentális jelentések a gondolkodási folyamatot a szubjektumtól függetlennek, a szubjektumot pedig a folyamat
passzív megfigyelõjének mutatják be. Míg a tevékenységet kifejezõ igékbõl képzett mentális jelentések részben megõrzik
akcionális jelentéskomponensüket, azaz a szubjektum a gondolkodási folyamat aktív résztvevõje, kontrollálja gondolatait,
célirányosan cselekszik.6 Pl. a (6) példamondatban jelölt állapotváltozás a szubjektumtól függetlenül megy végbe. Ezzel szemben, a Rájöttem, hogy becsapott. mondatban leírt állapotváltozás
a szubjektum mentális tevékenységének eredménye.
A fenti elemzés a magyar nyelvre vonatkozóan némileg
módosítja Je. V. Paducseva az orosz nyelvre vonatkozó azon
megállapítását, mely szerint a cselekvés jelentésbõl állapotváltozást képzõ szemantikai elmozdulás egyik oka, hogy a végállapot beállta jelentéskomponens a perifériára szorítja, esetleg
teljesen kiszorítja a cselekvés jelentéskomponenst.7 A fentiek
alapján azonban belátható, hogy ez az állítás csak a mentális
folyamat eredményeképpen beállt állapotokra igaz teljes mértékben, hiszen a mentális tevékenység eredményeképpen létrejött állapotváltozást jelölõ, mozgást jelentõ igék részben megõrzik akcionális jelentéskomponensüket.
6
7

Rozina: 1999: 108.
Paducseva: 1999: 89.
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6. A KORPUSZBAN SZEREPLÕ MAGYAR, OROSZ ÉS ERZA-MORDVIN IGÉK
SZEMANTIKAI AKTÁNSOK SZERINT ELVÉGZETT VIZSGÁLATA

A vizsgált igék szemantikai struktúrájának a Megfigyelõ nem
mindig tagja. Két kötelezõ szemantikai aktánssal rendelkeznek:
Agens és Hely. Amennyiben a Hely verbálisan nem jut kifejezésre a mondatban, szerepét átveszi a deiktikus centrum, azaz
az a hely, ahol a Megfigyelõ elhelyezi magát.8 Az igék alapjelentésében a Hely egy bizonyos fizikai tér, a mentális jelentésû igék
mellett gyakran áll mentális teret jelölõ aktáns (pl. fej, ész).
Mindhárom nyelv igéin kimutatható, hogy a mozgást jelentõ
igékbõl akkor képezhetõ mentális derivátum, ha az ige által létrehozott szituációban egy új aktáns jelenik meg: az Experiens.
Az Experiens fogalmán mentális tevékenységet végzõ személyt
kell érteni, vagy azt a személyt, aki bizonyos mentális folyamatot él át. (Megjegyzem, az Experiens terminus helyett több
orosz nyelvész  pl.: Je. V. Paducseva és R. I. Rozina  a Percens
kifejezést használja.) Az Experiens lehet az Agens vagy a Megfigyelõ szemantikai derivátuma is.
Ha a magyar megy igét például dinamikus jelentésben használjuk, a szituáció kötelezõ résztvevõi az Agens (a mozgást végzõ személy vagy tárgy) és a mozgás Helye, ezzel szemben a
mozgás Célja, Módja, Eszköze csak fakultatív aktánsok. A fent
említett Megfigyelõ szintén kötelezõ résztvevõje a szituációnak.
MEGY

Dinamikus jelentés:
(7) Tomi csak ment és ment. (Agens, Megfigyelõ, Hely)
(8) Tomi a boltba/az utcára/az anyjához/az utcán megy. (Agens, Hely,
Megfigyelõ)
(9) Tomi dolgozni/kenyérért megy. (Agens, Cél, Megfigyelõ)
(10) Tomi lassan megy. (Agens, Mód, Megfigyelõ)
(11) Tomi autóval megy. (Agens, Eszköz, Megfigyelõ)

8

Rozina: 1999: 114.
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Mentális jelentés:
(12) Az anyag nem megy a fejembe. (Megfigyelõ  Experiens)
(13) Emléke feledésbe ment. (Megfigyelõ  Experiens)
(14) Nem megy nekem a matek. (Megfigyelõ  Experiens)
(15) Az agyamra mész. (Megfigyelõ  Experiens)
(16) Tomi a maga esze után megy. (Agens  Experiens)
(17) Semmire nem megyek vele. (Agens  Experiens)

A Megfigyelõ azért számít kötelezõ aktánsnak, mert csak az
õ szemszögébõl vagyunk képesek felfogni a mozgás irányát,
amelyet nemcsak a Helyet jelölõ aktánsok fejeznek ki, hanem
maga az ige is. A megy ige mentális jelentését illusztráló (12), (13),
(14) és (15) példamondat Experiense a Megfigyelõ szemantikai
derivátumának tekinthetõ, hiszen függetlenül attól, hogy a
mentális folyamatok az õ tudatában mennek végbe, azaz az õ
tudata az a mentális tér, amely egyúttal a mozgás metaforájának
tere, az Experiens a szituációban csak passzív módon vesz részt.
A megy ige pedig elveszti a cselekvés jelentéskomponensét,
amely, ahogy már erre történt utalás, a mozgást jelentõ igék
alapjelentésének a komponense. A (16) és (17) mondatban a
megy ige mentális jelentésének alapja az Agens kommunikatív
státuszának megváltozása, mégpedig experiensi rangra történõ
süllyedése. A szubjektum aktív, cselekvõ személyként vesz részt
a gondolkodási folyamatban, ezért kizárólag az Agens szemantikai derivátumának lehet tekinteni. Az ige ebben az esetben
megõrzi akcionális jelentéskomponensét.
Az orosz èäòè ige szemantikai szerkezete nem felel meg teljes mértékben a magyar megy igének, ugyanis a dinamikus jelentésû èäòè ige mellett nem jelenik meg kötelezõen a Megfigyelõ
mint szemantikai aktáns.
ÈÄÒÈ (jön, megy)

Dinamikus jelentés:
(18) Ëþäè âñ¸ øëè è øëè. Az emberek csak mentek és mentek.
Az emberek egyre csak jöttek és jöttek. (Agens)
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(19) Îí èä¸ò â àïòåêó. A patikába megy. (Agens, Hely,
Megfigyelõ)
(20) Îí èä¸ò èç àïòåêè. A patikából jön. (Agens, Hely,
Megfigyelõ)
(21) Îí èä¸ò èç àïòåêè â ìàãàçèí. A patikából a boltba megy.
(Agens, Hely, Megfigyelõ)
(22) Îí èä¸ò ïî òðîòóàðó. A járdán megy/jön. (Agens, Hely,
Megfigyelõ)
(23) Îí èä¸ò çà õëåáîì. Kenyérért megy/jön. Îí èä¸ò ðàáîòàòü.
Dolgozni megy/jön. (Agens, Cél, Megfigyelõ)
(24) Îí èä¸ò ìåäëåííî. Lassan megy/jön. (Agens, Mód,
Megfigyelõ)

Mentális jelentés:
(25) ß íå ìîãó âñïîìíèòü åãî ôàìèëèþ, ïðîñòî íà óì íå èä¸ò. Nem
tudom felidézni a nevét, egyszerûen nem jut az eszembe.
(Megfigyelõ  Experiens)
(26) Åìó â ãîëîâó íè÷åãî íå èä¸ò. Semmi sem megy a fejébe.
(Megfigyelõ  Experiens)

A (18) példamondat szituációjának a Megfigyelõ nem
kötelezõ résztvevõje, hiszen nem állapítható meg az a nézõpont,
amelybõl nézve a mozgás irányát meghatározhatnánk. Amenynyiben a szituációban az Agens mellett szerepel a Hely mint szemantikai aktáns, automatikusan megjelenik a Megfigyelõ is. [Pl.
a (19) példamondatban az Agens a Megfigyelõ felõl közeledik a
patika felé. A (20) mondat Agense a patika felõl közelít a Megfigyelõ felé. A (21) példában a Megfigyelõ valahol a patika és a
bolt között helyezkedik el.] A (25) és (26) példamondat Experiense a szituációban passzív szerepet tölt be, ami arra enged
következtetni, hogy csakis a Megfigyelõ szemantikai derivátuma
lehet. Végeredményben, az orosz èäòè ige mentális jelentése a
Megfigyelõ experiensi rangra történõ emelkedésének függvénye.
Tekintettel arra, hogy az erza-mordvin ìîëåìñ megy ige
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nem rendelkezik mentális jelentéssel, vizsgáljuk meg a ñàìñ
jön igét.
ÑÀÌÑ (jön)

Dinamikus jelentés:
(27) Ëîìàíòíå ÿëà ñàñòü äû ñàñòü. Az emberek egyre csak jöttek
és jöttek. (Agens, Megfigyelõ)
(28) Ïàòÿì ñàñü ìèíåíåê. A nõvérem eljött hozzánk. (Agens,
Hely, Megfigyelõ)
(29) Ïàòÿì ñàñü êèÿâà. A nõvérem az úton jött. (Agens, Hely,
Megfigyelõ)
Mentális jelentés:
(30) Ìîíåíü ñàñü ïðåâñ/ïðÿñ ïàðî àðñåìà. Eszembe jutott egy jó
ötlet. (Megfigyelõ  Experiens)
(31) Ñîí ñàñü âèäå âûâîäñ. Helyes következtetésre jutott.
(Agens  Experiens)

A dinamikus jelentésben használt ige mellett a Megfigyelõ a
szituáció kötelezõ résztvevõje. A (27) mondat szemantikai aktánsai az Agens és a Megfigyelõ. Rajtuk kívül természetesen
szerepelhet Hely aktáns is a szituációban, mint a (28) és a (29)
példában. Azonban a mozgás helyére való utalás nélkül is világos, hogy az Agens a Megfigyelõ irányába halad, mert ez a ñàìñ
ige alapjelentésének komponense. Ahogy a további két példából
is kitûnik, a mentális jelentés megjelenésének alapja lehet a
Megfigyelõ experiensi rangra történõ emelkedése és az Agens
Experienssé való degradálása is. A (30) példában az Experiens a
szituáció passzív résztvevõje, ezért a Megfigyelõ szemantikai derivátumának tekinthetõ. A (31) mondatban az Experiens mint
gondolkodási tevékenységet végzõ személy jelenik meg, mely
az Agensbõl jött létre szemantikai elmozdulás révén.
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7. A KORPUSZBAN SZEREPLÕ IGÉK SZEMANTIKAI STRUKTÚRÁJA
MEGVÁLTOZÁSÁNAK OKA

Anna A. Zaliznyak véleménye szerint a mozgás metaforáján alapuló mentális tevékenységet kifejezõ igéket két csoportba lehet
osztani:




A mozgás metaforája a szubjektum mentális állapotára vonatkozik, azaz a szubjektum mozog. A szubjektum mondattani szempontból alanyi szerepet tölt be. Az igék bizonyos intellektuális tevékenység eredményét írják le. (A magyar nyelvre vonatkoztatva, pl.: a maga esze után megy, az
apja után megy, végigmegy a fontosabb pontokon, rájön, elmegy
valameddig, belemegy valamilyen megoldásba, belemegy a részletekbe, semmire nem megy vele, elment a megjegyzésem mellett,
stb.)

A mozgás metaforája az objektum mentális állapotára vonatkozik, azaz az objektum van mozgásban. Az igék az
objektumok bizonyos mentális kapcsolatát írják le. A szubjektum, melyet legtöbbször verbálisan nem fejezünk ki,
statikus. (Pl.: feledésbe megy, nem megy ki a fejembõl, kiment a
fejébõl/az eszébõl, nem megy a fejembe, az agyára megy, jól megy
neki a matek, elment az esze, megjön az esze, nem megy a fejébe,
stb.).9

Az 1. csoport igéi mentális jelentésükben is megõrzik a cselekvés jelentéskomponenst. A szubjektum mint aktív, cselekvõ
személy vesz rész a gondolkodási folyamatban, az Experiens
épp ezért az Agens szemantikai derivátuma egy szemantikai elmozdulás eredményeképpen. A 2. csoport igéi, ezzel szemben,
elvesztik a cselekvés jelentéskomponensüket, a Megfigyelõ
periferikus szerepben (Experiensként) jelenik meg, akinek a tudata az a mentális tér, amely egyúttal a mozgás metaforájának
9

Zaliznyak: 1999: 314.
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tere. Az Experiens a szituáció passzív résztvevõje. Másképpen
szólva, az Experiens aktivitását-passzivitását a szubjektum átvitt
értelemben vett dinamikus-statikus volta határozza meg.
8. ÖSSZEGZÉS

Megállapítható tehát, hogy amennyiben a mozgás iránya a szituáció Hely aktánsa alapján vagy magának az igének az alapjelentésébõl kikövetkeztethetõ, a Megfigyelõ a szituáció kötelezõ
résztvevõjének tekinthetõ. Az pedig, hogy a mentális jelentésben
használt mozgást jelentõ ige mellett álló Experiens a Megfigyelõ
vagy az Agens derivátumaként fog-ható-e fel, az Experiens aktivitásának, illetve passzivitásának a függvénye.
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